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Zaterdag 6 juli 5e keer zomerfeest Bovenkerk
Het jaarlijkse zomerfeest in Bovenkerk is inmiddels een mooie, 
zonnige, traditie. Dit jaar vieren we dit gezellige buurtfeest op 
zaterdag 6 juli a.s. alweer voor de 5e keer. In het Urbanuspark 
viert jong en oud dan met elkaar de zomer onder het genot van 
muziek en een hapje en een drankje. Natuurlijk is er weer de 
braderie en kun je meedoen aan de taartenbakwedstrijd Heel 
Bovenkerk Bakt.
Het programma start om 15:00 uur en eindigt om 20:00 uur. 
Feest voor jong en oud
Ook tijdens deze jubileumeditie zorgt het team van vrijwilligers 
voor een afwisselend programma. Er komen diverse bands 
optreden. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten en er is een 
springkussen. Net als vorig jaar kun je mooie prijzen winnen bij 
het Rad van Fortuin. Ook aan eten en drinken is gedacht. Van 
saté en hamburgers tot biologische patat. Uiteraard is er een 
buitenbar en voor ijsliefhebbers komt de Bovenkerkse ijsco-
man Lex Koot langs met zijn ijskar. Echte zoetekauwen kunnen 
taarten proeven bij de Heel Bovenkerk Bakt-tent.
Kraam huren op de braderie
Iedereen kan op 6 juli een kraam huren op de Bovenkerkse 
braderie. Bedrijven, maar ook particulieren zijn welkom. De 
kosten bedragen € 20,00 per kraam. Mail voor meer informatie 
naar: lex.koot@ziggo.nl.
Aanmelden bakwedstrijd
Amateurbakkers die willen meedoen aan Heel Bovenkerk 
Bakt, kunnen zich aanmelden bij Lex Koot (lex.koot@ziggo.
nl). Deelnemers kunnen 6 juli hun baksel tussen 13:30 uur en 
14:00 uur aanleveren in de tent in het Urbanuspark. 
De zeer deskundige jury van Banketbakkerij Arnold Cornelis 
(Van der Hooplaan 151A in Amstelveen) beoordeelt al het lek-
kers.
Aan het eind van de middag, rond de klok van 18:00 uur, wordt 
bekend gemaakt wie zich dit jaar de winnaar van ‘Heel Boven-
kerk Bakt’ mag noemen en met de beker naar huis gaat. 

Programma Zomerfeest Bovenkerk:
• 13:30-14:00 uur: deelnemers kunnen hun taart
                                         inleveren in de tent in het Urbanus 
                            park
• 15:00 uur: start zomerfeest en braderie
• 18:00 uur: prijsuitreiking Heel Bovenkerk Bakt
• 20:00 uur: einde Zomerfeest Bovenkerk
Volg voor meer informatie over Zomerfeest Bovenkerk de be-
richtgeving op Facebook en/of Twitter (@Bovenkerk_feest) en 
de website Bovenkerk.info.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid van 
Ballegoy (tel. 06-83571352, rolf.en.astrid@ziggo.nl).

De Historische Dag 2019

In vervolg op de geweldige ‘scholen-reünie’ in 2015 en de overweldigende HISTORISCHE 
DAG VAN BOVENKERK - PAREL AAN DE POEL van 9 juni 2018 ook dit jaar weer een 
volgend geweldig evenement.
De Historische Dag van 2019 wordt georganiseerd op zaterdag 14 september en iedereen 
is daarbij van harte welkom.
De ingrediënten van deze dag bestaan, zoals het er nu uit ziet, globaal uit:
- ‘Happen en stappen’ (Eten en iets drinken bij aantal horeca gelegenheden in Bovenkerk)
- ‘Films, foto’s e.d. van toen’ in Noorddamcentrum
- Rit met Historische Tram + Historische wandeling door Bovenkerk
- Urbanustoren beklimmen; het is ook Open Monumentendag
- Op diverse locaties natuurlijk vrolijke muziek
- Ook hopen we die dag een record aan St. Urbanus Chocoladerepen te verkopen

Voor de actuele stand van zaken/wijzigingen check onze website www.bovenkerk.info
Met vriendelijke groeten, namens de organisatie, Rien Hogerwerf
Hebt u vragen: rienhogerwerf23@gmail.com
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Bewonersplatform 25 jaar dit jaar

De tweede editie samen eten in Bovenkerk op 17 mei ’19 was weer super gezellig en wat hebben we lekker gegeten. Honderd mensen waren 
de gelukkigen omdat zij op tijd hadden ingeschreven en helaas moesten we veel mensen teleurstellen omdat we echt uitverkocht waren. We 
mogen wel vaststellen dat samen eten in Bovenkerk niet meer weg te denken is. We gaan ons beraden hoe we een vervolg kunnen geven 
aan deze heerlijke en gezellige avonden.
Maar het Bewonersplatform Bovenkerk is ook op een ander vlak actief bezig voor onze gemeenschap. Wij ondersteunen de Vrienden van 
de Urbanus met een actie om een streefbedrag van € 100.000 bijeen te brengen met behulp 
van vele, vele vrijwilligers en de verkoop van St. Urbanus Chocolade. De start overstijgt alle 
verwachtingen.
En dan 25 mei de verjaardag van de gemeente Amstelveen. Een groot festijn in en rond onze 
gehavende kerk. En ja we konden de toren weer beklimmen na de fatale brand van 15 septem-
ber. Een gezellig terras voor de kerk waar je kon wachten tot je aan de beurt was om de toren 
te beklimmen of een kijkje in de kerk en dan zie je weer hoe erg onze kerk getroffen is door de 
brand. En dan natuurlijk de St. Urbanus Chocolade fontein en repen. De officiële start hebben 
we op 25 mei gepland maar wie had kunnen denken dat de voorverkoop zo geweldig zou star-
ten met de verkoop van 3000 repen. Maar gelukkig met de hulp van veel vrijwilligers konden 
we de voorraad weer snel op peil brengen. En geen sombere sfeer rond de kerk maar iedereen 
is er van overtuigd dat we samen de kerk weer gaan openen. En de Stichting Vrienden van 
de Bovenkerkse Urbanus laat zien op de kerk hoeveel geld we met elkaar bijeengebracht hebben voor de wederopbouw. Tevens hebben we 
een prachtige film in en om de kerk gemaakt om de St. Urbanus Chocolade ook buiten Bovenkerk aan te prijzen. Deze film vol emotie is voor 
iedereen te zien op de site www.helponsuitdebrand.com en hier vindt u ook alle informatie over deze actie.
En Bovenkerk bruist, van alle kanten doen veel vrijwilligers erg hun best om voor ieder wat wils in ons dorp te organiseren. En achter de 
schermen wordt er vol gas gegeven om het Noorddamcentrum aan te passen aan deze tijd. Of dat op dezelfde plek is hangt nog van veel 
factoren af maar iedereen weet dat er iets moet gebeuren en daar wordt aan gewerkt. Binnen enkele maanden komt er een plan hoe dan 
ook. Als u wilt weten of er ook voor u iets te doen is in ons dorp is er onze website, waar u veel informatie vindt over evenementen en andere 
wetenswaardigheden in ons dorp. Bent u niet handig met de computer probeer dan samen met iemand te kijken, bovenkerk.info 
Het Evenementen team Bewonersplatform 25 jaar.

Verslag Bewonersavond Bovenkerk 3 april 2019

De verkeersveiligheid op de Noorddammerlaan-Legmeerdijk is de grote publiekstrekker voor de bijeenkomst van Bovenkerkers op 3 april. 
Voorzitter Rob van den Helder kan bijna tweehonderd aanwezigen welkom heten, de Poelzaal van het Noorddamcentrum is goed bezet.
De verkeerwerkgroep heeft sinds de vorige bewonersavond op 17 oktober overlegd met de gemeente en het bureau Goudappel Coffeng over 
maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanavond presenteert Paul Glissen, de verkeersdeskundige van de gemeente, de stand 
van zaken.
• De inrichting van de Noorddammerlaan-Legmeerdijk voldoet niet aan de eisen die gelden voor doorgaande wegen binnen de kom  
 (de weg is daarvoor te smal).
• De verkeersintensiteit ligt op ongeveer 7500 motorvoertuigen per etmaal.
• Het stukje Handweg-Maalderij is het drukste deel: ongeveer 11.000 motorvoertuigen per etmaal.
• De gereden snelheid is overdag rond de 50 km/u, ‘s nachts iets sneller.
• In de ochtend- en avondspits heeft 50-60% van het doorgaand verkeer geen bestemming in Bovenkerk.
• Andere routes door Bovenkerk (Zetterij/Maalderij) kennen aanzienlijk minder doorgaand verkeer.
• Verkeerslichten Bovenkerkerweg-Handweg overbelast.
 Welke maatregelen kunnen worden genomen om de verkeersintensiteit te verminderen?
• Het wegprofiel is te smal voor de huidige hoeveelheden verkeer en gereden snelheid.
• Doorgaand verkeer heeft alternatief: Beneluxbaan-Bovenkerkerweg.
• Verkeersintensiteit Noorddammerlaan-Legmeerdijk verlagen door middel van het onaantrekkelijk maken van de route of door middel  
 van het onmogelijk maken van de route voor doorgaand verkeer?
 Om dat laatste te bereiken presenteert Paul drie varianten.
Variant 1: Knip in de weg ter hoogte van de St. Urbanuskerk.
 Effecten:
• Geen doorgaand verkeer meer mogelijk over de route Legmeerdijk-Noorddammerlaan
• Afname van de verkeersintensiteiten van ongeveer 60%
• Mogelijkheid tot inrichten autovrij plein tussen St. Urbanuskerk en Silversant
• Goede verdeling van het wijkverkeer over de aansluitingen bij de Beneluxbaan en            
 Handweg
• Toename van sluipverkeer door woonstraten (via de Noorddammmerweg en Vierlings 
 beeklaan is de knip te omzeilen)
• Verkeer heeft nauwelijks mogelijkheid tot keren ter hoogte van knip
• Ondernemers langs de route zijn slechter bereikbaar (omrijdfactor vanaf de kruising Legmeerdijk-Beneluxbaan maximaal 3 minuten)
Variant 2: Knip in de weg aan het eind van de Legmeerdijk.
 Effecten:
• Geen doorgaand verkeer meer mogelijk over de route Legmeerdijk-Noorddammerlaan
• Afname van de verkeersintensiteiten van ongeveer 90% ter hoogte van de Salamander  
 tot ongeveer 50% direct ten westen van de Maalderij
• Vrijwel geen sluipverkeer door woonstraten
• Kruispunt Beneluxbaan-Legmeerdijk kan sneller doorstromen
• Keermogelijkheid voor verkeer dat fout rijdt makkelijk in te passen (voldoende ruimte)
• Ondernemers langs de route zijn slechter bereikbaar (omrijdfactor vanaf de kruising   
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 Legmeerdijk-Beneluxbaan maximaal 3 minuten)
• Verkeerskundig gezien meest effectieve maatregel
• Mogelijkheid tot herinrichting plein tussen St. Urbanuskerk en Silversant tot ‘shared space’ (zoals de combinatie van weg en plein in  
 het oude dorp bij de kerk)
Variant 3: instellen 30 km/u langs de route Noorddammerlaan-Legmeerdijk.
 Effecten
• Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar wordt minder aantrekkelijk
• Door langere reistijd zal navigatieapparatuur voor de route Beneluxbaan-Bovenker         
 kerweg gaan kiezen (volgens GoogleMaps en TomTom zijn beide routes momenteel   
 precies even snel)
• Ondernemers blijven bereikbaar
• Totale afname van verkeer moeilijk voorspelbaar. Verwachting Goudappel: ongeveer   
 25%
• 30 km/u dient door extra maatregelen afgedwongen te worden: meer wegversmallingen, meer zebrapaden
• Drempels niet mogelijk vanwege dijklichaam
• Dosering door middel van verkeerslicht is een optie
• Mogelijkheid tot herinrichting plein tussen St. Urbanuskerk en Silversant tot ‘shared space’

De presentatie leidt tot veel vragen. De maatregelen moeten effect hebben, anders hoef je niets te doen. De uitwerking en uitvoering van 
maatregelen zal zeker ¾ jaar duren. De bussen zullen blijven. Voor een apart tweebaansfietspad aan één kant is geen ruimte. De situatie 
van Maalderij wordt apart bekeken.
Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen zal een enquête onder de bewoners van Bovenkerk worden gehouden om een van de varian-
ten te kiezen.
Sint Urbanuskerk
Ad Verkleij, vicevoorzitter van het parochiebestuur, krijgt het woord. Hij gebruikt het woord kerk in twee betekenissen: de geloofsgemeen-
schap en het gebouw. Over dat laatste het volgende. De kerk is nu een ruïne en plannen worden gemaakt voor herstel. Allereerst de gewel-
ven en het dak, daarna het interieur. Dat moet geschikt zijn voor de eredienst maar ook voor multifunctioneel gebruik. Dat is nog een hele 
puzzel, mede in relatie tot de plannen voor Parel aan de Poel.
Een belangrijke zaak zijn de financiën. Behalve geld van de verzekering om het gebouw te herstellen is er nog veel geld nodig voor de inrich-
ting. De stichting Vrienden is druk bezig met de fondswerving daarvoor.
Ad meldt nog dat de oorzaak van de brand ligt in de elektrische installatie.
Op 25 mei is de verjaardag van Amstelveen, dan is er veel te beleven, ook de toren van de kerk is dan weer te beklimmen.
Parel aan de Poel
Vorig jaar is er veel overleg geweest over dit project. In eerste instantie was het te duur voor de gemeente, aldus voorzitter Rob. Sinds de 
brand realiseert het college van burgemeester en wethouders zich dat het plan toch wel mogelijkheden biedt, met name de onderverdeling 
van kerk (multifunctioneel) en het nieuwe centrum in de huidige tuin van de kerk. Hij verwacht op korte termijn een positief resultaat.
Korte zaken
Rob heeft aan het begin van de avond al gezegd dat het bewonersplatform dit jaar 25 jaar bestaat. Daar zal dit jaar veel aandacht aan 
worden gegeven, zoals samen eten 22 maart. 16 maart was er voor het eerst Young Urbanus, de jongeren versie van Rock Urbanus. Dat 
was een groot succes.27 april is de vrijmarkt van Koningsdag; van mei tot en met augustus is het kinderspeelbadje in het Urbanuspark open 
tussen 10:00–18:00 uur als het rustig weer is en de temperatuur tenminste 21 oC; 17 mei weer samen eten in het Noorddamcentrum; 25 
mei verjaardag van Amstelveen, beklimmen van de Urbanustoren; 6 juli zomerfeest in het Urbanuspark, 14 september historisch evenement 

Amstelveense politici doen in Rotterdam ideeën op voor Lief & Leedstraten

Unieke aanpak
In elke Lief & Leedstraat is er een 
gangmaker die mensen bijeen brengt en 
zorgt dat ook andere mensen enthou-
siast worden. Elke straat is uniek en 
kent een eigen aanpak die afhankelijk 
is van het karakter van de straat en het 
aanwezige organisatievermogen. De 
ene straat heeft een programma aan 
activiteiten. De andere straat richt zich 
op burenhulp en een bloemetje voor een 
zieke buur. Verantwoordelijk wethouder 
Sven de Langen: ‘Het gaat niet zozeer 
om dat bloemetje, maar het geeft een 
gevoel van betrokkenheid: het besef dat 
je in een straat woont waar buren oog 
hebben voor wat je meemaakt.’

Faciliteiten
De Lief & Leedstraten zijn bij elkaar 
gebracht in een club en krijgen door 
het jaar heen verschillende faciliteiten 
van Opzoomer Mee. Naast het Lief & 
Leedpotje zijn er zogenaamde gereed-
schapskistjes, uitwisselingsbijeenkom

sten en speciale activiteiten zoals een 
brunch voor ouderen in de winkels van 
Albert Heijn. ‘Ook wordt jaarlijks een 
Lief & Leed Kanjerverkiezing gehouden 
in bijzijn van de wethouder’, vertelde 
projectleidster Ireen van der Lem. 

Pilots
De Rotterdamse aanpak krijgt inmiddels 
navolging in Amsterdam, Den Haag, 
Maastricht en Alblasserdam. Vorig jaar 
nam de gemeenteraad van Amstelveen 
een door het CDA ingediende motie 
aan om ook in deze gemeente aan de 
slag te gaan met Lief & Leedstraten. 
‘Het moeilijkste is: hoe begin je iets in 
een straat waar nog niks is?’, vertelde 
Johan Janssens, directeur van Opzoo-
mer Mee. ‘Mensen moeten zelf iets 
willen. Het is vooral afhankelijk van de 
gangmaker die definieert wat er in zijn 
eigen straat moet gebeuren.’ Janssens 
adviseerde de Amstelveense delegatie 
om een pilot te starten met ongeveer 
vijf straten.

Wethouder Marijn van Ballegooijen 
(PvdA) en de CDA-raadsleden Sandra 
van Engelen en Pier Rienks hebben 
woensdag 15 mei een werkbezoek ge-
bracht aan de Rotterdamse wijk Delfs-
haven. 
De Amstelveense politici lieten zich 
uitvoerig bijpraten over de succesvolle 
aanpak van de zogenaamde ‘Lief en 
Leedstraten’. De aanpak van de Lief en 
Leedstraten is in 2013 opgepakt door 
de stichting Opzoomer Mee, die al meer 
dan 25 jaar lang straatactiviteiten organi-
seert in alle wijken van Rotterdam. 
In Lief & Leedstraten worden bewo-
ners uitgenodigd om meer aandacht te 
hebben voor onderlinge burenhulp en 
het voorkomen van eenzaamheid. Het 
enthousiasme waarmee straten met 
deze uitnodiging aan de slag gingen was 
groot. Honderden straten gaven elk op 
hun eigen wijze invulling aan het delen 
van Lief & Leed. Het zijn er inmiddels 
meer dan 700.



Buitenspeelbus in Bovenkerk

Doe je mee met kinderyoga                   Yoga voor volwassenen

Van 12 t/m 15 augustus a.s. komt de Buitenspeelbus van Amstel-
veenSport op uitnodiging van het Bewonersplatform naar Boven-
kerk. De bus heeft verschillende sport- en spelmaterialen bij zich. 
Denk hierbij aan straathockey, voetbal, volleybal, tennis, skaten, 
frisbee, spacescooters, stepjes/wave boards etc. Alle kinderen uit 
Bovenkerk die het leuk vinden om buiten te spelen zijn van harte 
welkom om tussen 15:00-17:30 uur en 19:00-21:00 uur gratis mee te 
spelen. Gratis drinken hoort er ook bij. Kun je zelfstandig maar ook 
samen met anderen spelen en zit je op de basisschool? Kom dan 
meedoen. Bij mooi weer blijft het kinderbadje in het Urbanuspark 
deze dagen ook ’s avonds open. Volg de informatie via social media!

Kinderyoga is vooral plezier maken. We gaan op avontuur in 
de jungle of bij de indianen, we duiken in de diepzee of gaan 
op reis naar Egypte. Ook kan er een verhaal of boek cen-
traal staan. Onderdelen die aan bod komen in de lessen zijn: 
yogahoudingen, zintuigoefeningen (mindfulness), muziek en 
dans, spel, verhalen, massage, grondings- en ademhalings-
oefeningen, ontspanningsoefeningen en tekenen.
Zit je op de basisschool? Lijkt het je leuk om eens yoga te 
proberen? Dat kan!
Vanaf 6 september 2019 geef ik kinderyoga in het VOKA-
gebouw aan de Vierlingsbeeklaan 24 in Bovenkerk. De tijden 
worden waarschijnlijk: kinderen van 4 tot 7 jaar van 14:00-
15:00 uur en voor kinderen van 8 tot 12 jaar van 15:30-16:30 
uur. Je kunt steeds kiezen voor een serie lessen van school-
vakantie tot schoolvakantie maar een losse les nemen kan 
ook.
Op 6 juli ben sta ik met een kraampje op het Zomerfeest in 
Bovenkerk, we kunnen met elkaar kennismaken, je kunt een 
korte yogales meedoen en je alvast aanmelden. Ik hoop je 
daar te zien!
Groetjes, Angela Könst; e-mail: kindful.nl@gmail.com

2 gratis proeflessen bij Yoga Bovenkerk
Altijd al een keer yoga willen uitproberen? Kom dan nu 
geheel vrijblijvend 2 gratis proeflessen volgen (1 les bij 
Farnaz en 1 les bij Monique)

maandagavond:
19:15-20:15 Restorative HypnoYoga
20:30-21:45 Vinyasa

woensdagavond:
19:30-20:45 Vinyasa (vervalt tot aan de zomervakantie)
21:00-22:00 Restorative HypnoYoga

zondagmorgen:
09:30-10:45 Vinyasa
11:00-12:15 Zwangerschapsyoga
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 lessen Vinyasa en zwangerschapsyoga worden ge-
geven door Farnaz. Voor meer informatie kijk op www.
thepowerofyou.nl of mail naar info@thepowerofyou.nl.

Locatie: Vierlingsbeeklaan 24, Amstelveen (VOKA 
gebouw)

Vogelnestschommel
Bij het kinderbadje in het Urbanuspark is een nieuwe schommel geplaatst, een 
‘vogelnestschommel’.
Deze schommel is vooral geschikt voor gehandicapte kinderen. De Rotaryclub 
Amstelveen Nieuwer-Amstel heeft de schommel samen 
met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind geschonken en is 
door de gemeente in het Urbanuspark geplaatst. 
Op woensdag 15 mei is de schommel feestelijk in gebruik genomen in aan-
wezigheid van de Rotaryclub, wethouder Floor Gordon, medewerkers van de 
gemeente en natuurlijk de Bovenkerkse jeugd. 
Onze Bovenkerkse ijscoboer Lex Koot was aanwezig met zijn ijscokar en deelde 
gratis ijsjes uit.
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SchipholWatch is opgericht door een groep vrijwilligers 
in Amstelveen en Aalsmeer die zich zorgen maken over de 
verdere groei van Schiphol op de huidige locatie. De men-
sen van SchipholWatch zijn niet tegen vliegen en niet tegen 
Schiphol, maar maken zich wel zorgen over de leefbaarheid 
in de omgeving van Schiphol als de luchthaven nog verder 
groeit. 
Je bent er zelf gaan wonen
Als je dicht bij Schiphol woont, hoor je vaak: ‘Waarom ben je 
daar dan gaan wonen?’ en ‘Dan ga je toch lekker verhuizen.’ 
Maar de initiatiefnemers van SchipholWatch geven aan dat 
ze hier zijn gaan wonen omdat zo’n twintig jaar geleden werd 
beloofd dat de nieuwe Polderbaan de Aalsmeer- en Buiten-
veldert-banen nagenoeg overbodig zou maken. Slechts in 
zeldzame gevallen zouden deze banen nog worden gebruikt.
Geluidniveaus boven 90 dB
Van het preferente baangebruik is nagenoeg niets terechtge-
komen. Bewoners van onder meer Amstelveen en Aalsmeer 
worden nu zeer regelmatig gestoord in hun slaap of uit hun 
tuinen gejaagd. Gesprekken moeten op zo’n dag iedere twee 
minuten worden onderbroken voor de duur van ongeveer een 
minuut voordat je elkaar weer kunt verstaan. Er worden in 
Amstelveen geluidsniveaus tot ver boven de 90 dB gemeten, 
ook ’s nachts.

Kan onze regio nog meer vliegtuigbewegingen aan?
Zomaar even verhuizen is natuurlijk niet voor iedereen moge-

lijk. Je werkt in deze regio, hebt een sociaal leven opgebouwd, 
kinderen gaan hier naar school en ga zo maar door. Maar de 
vraag is: Kunnen we in Amstelveen en Aalsmeer nog meer 
vliegtuigbewegingen aan? Om hier antwoord op te kunnen 
geven brengt SchipholWatch in kaart hoeveel vliegtuiggeluid 
we als omwonenden van Schiphol op dit moment al moeten 
verdragen. 
Gratis Explane-meetapp
Hoe meet en documenteert SchipholWatch vliegtuiglawaai? 
Speciaal hiervoor heeft Roelof Meijer de Explane-app ontwik-
keld. Met deze gratis app kan iedereen van een overvliegend 
vliegtuig meten en vastleggen hoe hoog deze vliegt, hoe snel 
en hoeveel decibels je op de grond hoort. Zo wil Schiphol-
Watch rapporteren hoeveel vliegtuiggeluid er nu al is, hoe 
omwonenden dit ervaren en aangeven wat uitbreiding van 
Schiphol op de huidige locatie voor onze regio betekent qua 
woongenot en gezondheid.
Help je mee?
Wil je aan dit onderzoek meewerken? Download de gratis app 
of bezoek voor meer informatie de website van SchipholWatch 
(Schipholwatch.nl). Je vindt SchipholWatch ook op Twitter en 
Facebook.
Bron: website SchipholWatch,
 https://schipholwatch.nl

In Bovenkerk is een goede samenwerking ontstaan tussen de 
KBO Bovenkerk-Aalsmeer en het Bewonersplatform Boven-
kerk. Beide groepen organiseren tal van activiteiten. De KBO 
is er vooral voor personen van 50 jaar en ouder, het Bewo-
nersplatform richt zijn vizier op alle inwoners van Bovenkerk.
Sinds enkele jaren komen op woensdagochtend in het Noord-
damcentrum zowel de senioren-koffieclub van het Bewo-
nersplatform als de soos van de KBO bijeen. Beide groepen 
groeien steeds meer naar elkaar toe. De vrijwilligers van de 
koffieclub schenken ook koffie voor de deelnemers aan de 
KBO-soos. Ook op andere terreinen is er samenwerking. 
Op donderdagochtend spelen deelnemers uit beide groe-
pen gezamenlijk petanque op de jeu de boulesbaan aan de 
Ringslang. Verder is er dit jaar in het Noorddamcentrum al 
twee keer een drie-gangen diner gehouden, waar KBO-leden 
en 50-plussers uit Bovenkerk samen hebben genoten van een 

heerlijke maaltijd. De bedoeling is deze activiteit nog vaak te 
herhalen.
De activiteiten van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer zijn toe-
gankelijk voor alle inwoners van Bovenkerk, dus ook als men 
geen lid is. De leden van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer zijn 
welkom op alle activiteiten van het Bewonersplatform. Vanaf 
heden werken KBO en Bewonersplatform ook samen bij het 
stimuleren van beweegactiviteiten voor ouderen. Iedereen 
weet dat het voor ouderen heel belangrijk is goed en veel te 
bewegen. En toch schiet het er bij velen vaak bij in. Onder 
de enthousiaste leiding van Mieke Regelink gaan we hierin 
verandering brengen. Elke woensdag is er in het Noord-
damcentrum de mogelijkheid om lekker te bewegen. Voor 
nadere informatie kunt u terecht bij Gerard Miltenburg, tel. 
020-3455876.
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St. Urbanus Chocolade vanaf 1 mei 2019 te koop

Samenwerking Bewonersplatform en KBO

Help mee aan onderzoek geluidsniveau vliegtuigen m.b.v. gratis app op je 

telefoon

Chocolade reep in drie smaken, melk, puur en wit is de nieuwste en de lekkerste 
versnapering die in diverse winkels te koop is. De komende weken worden er 
nog meer verkooppunten bekend gemaakt, zie onze website, www.helponsuitde-
brand.com voor adressen en openingstijden, maar u kunt ze vanaf nu al kopen en 
proeven bij: St. Urbanuskerk pastorie - Venstra Boekhandel Stadshart – Silversant 
– Noorddamcentrum – Verfwinkel Regelink - de Boemerang Bovenkerk – Kapper 
Jan Bartels – Museum Jan van der Togt – Loogman Tanken en Wassen Aalsmeer 
– AH Westwijk – AH Maalderij.De St.Urbanus Chocolade reep kost € 5,00 per stuk, 
waarvan meer dan € 3,00 bestemd is voor de herbouw van de St. Urbanuskerk. 
Deze actie is mede mogelijk gemaakt door Martinez Amstelveen, Pré Printshop Al-
mere, Reijnenmedia Amstelveen, Joram Hibbel Graphic Design, de Boemerang en 
Atelier Theo van den Helder.Let op onze speciale St. Urbanus Chocolade fietskar, 
die u overal kunt tegenkomen, in heel Amstelveen.
Deze Chocolade fietskar moet onze ‘Louis Vuitton’ worden en de ‘Amstelveense 
Notre Dame’ aan de Poel laten herrijzen als Parel aan de Poel !!
De St. Urbanus Chocolade fietskar komt ook graag uw bestelling bezorgen, 
bel 06-27886966 

Een nieuwe actie voor de herbouw van 
de St. Urbanuskerk is per 1 mei van 
start gegaan. Deze actie, de St. Urbanus 



Dagbesteding voor mensen met dementie

Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
Barometer met stand van zaken
We willen graag allen die bijgedragen 
hebben en die nog zullen bijdragen 
aan de wederopbouw van de kerk van 
tijd tot tijd laten weten hoeveel geld er 
inmiddels is ingezameld. Binnenkort 
zullen we daarom een ‘barometer’ op 
de toren installeren met de stand van 
zaken. Er komt nog steeds geld bin-
nen voor de kerk, kijkt u maar naar alle 
acties die er georganiseerd worden! 
Toegang tot de toren
De Parochie en de Stichting Vrienden 
van de Bovenkerkse Urbanus hebben 
alles op alles gezet om in de hal van 
de toren kleine vieringen te kunnen 
houden. De gelovigen in onze parochie 
stellen dit zeer op prijs. Via de bekende 
parochiekanalen zullen deze vieringen 

worden aangekondigd.
Nadat op de feestdag 25 mei de toren 
is opengesteld voor vele bezoekers 
die voor het eerst een kijkje in de 
kerk konden nemen, zal op 22 juni de 
toren eveneens weer worden openge-
steld. Kijkt u op onze website voor de 
exacte tijden!
Afgelopen benefietevenementen 
na de brand
Na de brand hebben vele (muziek)
organisaties spontaan aangeboden 
om geld in te zamelen voor herstel-
werkzaamheden door middel van be-
nefietconcerten, collectes of andere 
sponsoractiviteiten.
Op onze site www.helponsuitdebrand.
com kunt u lezen welke hartverwar-
mende initiatieven er allemaal zijn 

Zoals u in de vorige Nota Bene Bovenkerk heeft kunnen lezen, is er aan de Salaman-
der 2 (het Zonnehof) een dagbesteding voor mensen met dementie gestart en ik vind 
het mooi dat ik u via deze weg mee mag nemen in de ontwikkelingen hier van. 
Langzaamaan vullen de dagen zich met nieuwe deelnemers van de dagbesteding, 
leren wij elkaar beter kennen en kunnen wij met ons team steeds beter inspelen op de 
behoeften van de deelnemers. Dit resulteert in mooie momenten met elkaar, in actieve 
activiteiten of in ontspanning. Inmiddels ontstaat er een uitgebreid aanbod aan activitei-
ten, wat telkens weer aangepast kan worden aan de wensen en mogelijkheden van de 
deelnemers. 
Tijdens enkele intake gesprekken werd er vanuit de familie, of de potentiële deelnemer zelf, in eerste instantie twijfel geuit: ‘Is 
dit wel iets voor mij?’, ‘Ik had vroeger zóveel hobby’s, maar ik kan al jaren niets meer uitvoeren.’ en ‘Wat ik het liefst zou willen, 
is vast niet mogelijk’. Ik kan u met veel enthousiasme vertellen dat er tot nog toe niets onmogelijk is gebleken en er vrijwel 
altijd een weg te vinden is naar een mooie invulling van de dag. Wanneer ik iemand met twijfel binnen heb zien komen, en aan 
het einde van de dag zie genieten en soms zelfs zie stralen, dan weet ik dat wat wij als team van Dagbesteding mogen doen, 
ongelofelijk mooi werk is! 
Er zijn ook andere hele mooie ontwikkelingen binnen Zonnehof Bovenkerk. De komende periode wordt het interieur in een 
nieuw jasje gestoken en ook de grote tuin wordt niet vergeten. We werken met elkaar aan een compleet nieuw aanbod aan 
activiteiten, afgestemd op de wensen en behoeften van mensen met dementie. Met elkaar, dat is waar wij voor staan en 
waarbij we dan ook hard elkaars hulp nodig hebben. Kom dan ook vooral eens bij ons binnen lopen, om samen met een kopje 
koffie in ons Grand Café kennis te maken. Wellicht is er ook voor u iets leuks te beleven binnen onze mooie locatie of spreekt 
het u aan om af en toe als vrijwilliger mee te doen! 
Ook wordt er gewerkt aan iets heel leuks waar bij u allen van harte welkom bent, dus houd het programma in Bovenkerk goed 
in de gaten: een festival ter ere van het 10-jarig bestaan van Zonnehof Bovenkerk – en de officiële opening van onze dagbe-
steding! Dit zal plaats vinden in augustus, verdere informatie zal nog volgen; zie ook bovenkerk.info/.
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel, stuur een bericht naar Tessa Storm 06 51076810, of kom gezellig 
langs! 

ontplooid. 
Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij 
een van de afgelopen evenementen en 
wilt u toch een bijdrage leveren aan de 
wederopbouw van de Urbanuskerk: op 
rekening nummer NL76 RABO 0302 
3505 00 t.n.v. Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus, kunt u alsnog uw bij-
drage storten. Elke cent komt ten goede 
aan de wederopbouw van de kerk! Boe-
ken, leitjes en kaarten, die vervaardigd 
zijn t.b.v. wederopbouw, kunt u bestel-
len bij het secretariaat van de Stichting: 
vriendbov.urbanus@gmail.com
Lenie Zandvliet, leniez@ziggo.nl
www.helponsuitdebrand.com
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl
www.facebook.com/Stichting-Vrienden-
Bovenkerkse-Urbanus

VoorleesExpress Amstelland
Ben je op zoek naar een zinvolle vrijwilligerstaak? En houd je van 
voorlezen en (taal)spelletjes? Dan heeft de VoorleesExpress Amstel-
land een leuke uitdaging voor je in Amstelveen, Aalsmeer of Uithoorn. 
Veel kinderen in Nederland verlaten de basisschool met een taalach-
terstand. De VoorleesExpress zet zich in om dit aantal te verkleinen 
door gezinnen met kinderen die een taalachterstand hebben te kop-
pelen aan een voorlezer. Een uur per week wordt er voorgelezen bij 
dit kind thuis. Op deze manier wordt de woordenschat vergroot en het 
lees- en taalplezier bevorderd. Als voorlezer kom je 20 keer bij een 
gezin langs. Je leest voor aan kinderen tussen 4 en 8 jaar. Behalve 
(interactief) voorlezen speel je ook een spelletje, knutselt en tekent of 
je zingt liedjes met het kind. Zo draag je goed bij aan hun taalontwikkeling. Naast het voorlezen is het samenwerken met de 
ouders ook belangrijk. Je spoort de ouders aan om actief mee te doen en stimuleert ze om zelf ook voor te gaan lezen.
Voorlezer worden? Aarzel dan niet om een mailtje te sturen aan Jenny Fatisis via amstelland@voorleesexpress.nl. Je kunt 
haar van maandag t/m donderdag ook bellen op 06-82969829.
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Column Cor de Horde Proost op de Urbanustoren

Hoe rij je van A naar B? Van Amsterdam naar Bovenkerk? 
Gewoon door op de borden te letten, zult u zeggen. En als je 
analfabeet bent? Nou, gewoon door in je navigatieapparaat 
Bovenkerk in te tikken. Nee. Dacht het niet.
Ik zal u zeggen hoe analfabeten navigeren. Een laaggeletterde 
heeft het me eens verteld. ‘Die ANWB borden zeggen me niks. 
Trouwens de meeste borden zijn moeilijk om te begrijpen. Ze 
maken er vaak een zooitje van. Maar ik rij net als een vogel 
vliegt. Een vogel kan ook niet lezen, maar die vliegt op her-
kenningspunten. Een hoog flatgebouw of een kerktoren. Zo 
rij ik ook op kerktorens. Die mooie hoge toren van Bovenkerk 
bijvoorbeeld. Die torens wijzen me de weg’. De toren van de 
Urbanus was vroeger ook voor het luchtverkeer een officieel 
visueel baken. En wat zeg je van al die wandelaars in het Am-
sterdamse Bos, die geen navigatie of kompas nodig hebben 
om de weg naar Silversant te vinden? Volg die toren maar die 
overal bovenuit steekt. 
‘Als ik de Urbanustoren zie, dan ben ik thuis’ zo heb ik vaak 
genoeg gehoord van Bovenkerkers en vooral ook oud Boven-
kerkers. De toren is dus niet alleen een herkenningsbaken voor 
ieder die van A naar B wil vliegen of rijden, wandelen of step-

pen. De toren geeft je ook het dorpse gevoel van ‘erbij horen’. 
Ik heb al eens geschreven dat iedereen, die vanuit zijn woning 
de Urbanustoren kan zien, een echte Bovenkerker is. Een tikje 
overdreven misschien, maar zo voel ik het wel.
Op 20 juni 2014 werd ik met een reusachtige gele kraan om-
hoog gehesen naar de top van de toren. In het werkbakje 
bevond zich naast mij en de wethouder de vergulde haan, die 
zojuist door Jan Adolfs was gezegend en die nu bovenop de 
toren zijn trotse ereplaats terug zou krijgen. Daarboven zag ik 
pas hoe machtig die toren boven zijn omgeving uitstak. Schier 
onaantastbaar en als een adelaar uitziend over bos en water, 
over een dorp en verderop nog een dorp. Ruim vier jaar later 
zou ik in angst en beven naar diezelfde toren staren. Was die 
toren echt onaantastbaar? Zou hij de vlammenfurie kunnen 
overleven?
Jawel en we mogen hem vanaf 25 mei weer bezichtigen en 
beklimmen. En we kunnen er een kaarsje branden voor Maria. 
De toren is nooit van ons weggeweest.
We zijn weer thuis. Neem een plak Urbanuschocolade en ik zal 
met u proosten op een voorspoedig kerkherstel!

'SAMEN' eten in Bovenkerk
ziening. Volgens 
de inspectie heeft 
de gemeente tot 
het moment van de 
brand onvoldoende 
invulling aan deze 
verantwoordelijkheid 
gegeven. Dit leidde 
tot een situatie waar-
bij de brandweer in 
de beginfase enkele 
brandkranen niet 
kon vinden.
Een belangrijke con-
clusie is ook dat on-
danks de problemen 
bij de brandbestrij-
ding in de beginfase, 
de kerk niet gered 
had kunnen worden. 
Het probleem bij 
het blussen kwam 
vooral doordat het 
niet mogelijk was de 
brand van binnen 
uit te bestrijden 
omdat het gewelf 
zich onder het dak 
bevond. Dit zagen 
we recent ook bij de 
brandbestrijding van 
de Notre Dame in 
Parijs. De brandweer 
heeft een fantas-
tische prestatie 
geleverd en in ieder 
geval de toren weten 
te behouden. De 

De Inspectie Jus-
titie en Veiligheid 
heeft haar rapport 
uitgebracht van het 
onderzoek over de 
bluswatervoorzie-
ning bij de bestrij-
ding van de brand in 
de Sint Urbanuskerk 
op 15 september 
vorig jaar. Dit onder-
zoek is uitgevoerd 
op verzoek van de 
burgemeester van 
Amstelveen en de 
commandant van 
Brandweer Amster-
dam-Amstelland.
De inspectie heeft 
vastgesteld dat de 
oorzaak van de 
brand in de elektri-
citeitsvoorziening 
van de kerk ligt. Voor 
het blussen van de 
brand is de brand-
weer tijdig gealar-
meerd. Een groot 
probleem is ontstaan 
bij het vinden van 
bluswater.
De Inspectie stelt in 
haar rapport dat de 
gemeente verant-
woordelijk is voor 
de brandweerzorg 
en daarmee voor 
de bluswatervoor-

brandweerinzet werd 
weliswaar bemoeilijkt 
en vertraagd doordat 
de bluswatervoorzie-
ning niet op orde was, 
maar dit heeft geen 
effect gehad op het 
uiteindelijke resultaat 
van de inzet.
Het college van 
burgemeester en 
wethouders neemt 
alle conclusies en 
aanbevelingen in het 
rapport over en zal 
die uitvoeren. Ook 
wordt het voorstel van 
de Inspectie onder-
schreven om het 
rapport te delen om 
lering te trekken zodat 
ook andere gemeen-
ten, veiligheidsregio’s 
en waterbedrijven 
de bluswatervoorzie-
ning kritisch kunnen 
bekijken en daar waar 
nodig verbeteringen 
aanbrengen.

Onderzoek brand St.Urbanus
In Bovenkerk oftewel 
‘De Parel aan de Poel’ 
werd er op de vrijda-
gen 22 maart en 17 
mei jl. een feestje ge-
vierd. Het is inmiddels 
25 jaar geleden dat 
een groep bewoners 
het Bewonersplatform 
Bovenkerk oprichtte. 
Men vormde een 
bestuur en kwam op 
voor de belangen van 
de bewoners. Ooit 
was Bovenkerk ge-
zegend met een geva-
rieerd winkel bestand, 
maar ja tijden veran-
deren en vele winkels 
verdwenen. Maar de 
saamhorigheid van de 
bewoners werd alleen 
maar sterker en het 
bewonersplatform 
bleef zich inzetten. 
En dat inmiddels 
25 jaar en men kon 
die 25 jaar toch niet 
zomaar voorbij laten 
gaan. Men wilde een 
feestje, maar met wie 
dan, hoe dan en waar 
dan?
Kortom het bestuur 
was het snel eens. 
Links of rechts om, 
maar we organiseren 
een gezellig samen-

zijn, een gezamenlijk 
etentje voor alle oude-
ren om de ‘saamho-
righeid’ in Bovenkerk 
te belonen en te 
verstevigen. Het vin-
den van een locatie 
was niet zo moeilijk, 
want we hebben het 
Noorddamcentrum als 
ontmoetingsruimte. 
Dus eerst met Hans 
Pappot in conclaaf 
en die wilde met ge-
noegen meewerken. 
Er werd een ervaren 
thuiskok gevonden, 
mevrouw Cris de 
Raaff, die samen met 
haar man de uitda-
ging aannam om voor 
gemiddeld 80 gasten 
een maaltijd samen te 
stellen en te bereiden.
De mensen die zich 
opgegeven hadden 
zochten een plekje 
aan de tafels en een 
ieder kreeg naar keu-
ze het eerste drankje 
gratis aangeboden. 
Alzo ontstond er een 
gezellig samenzijn 
waarbij het drie-gan-
gen menu zich prima 
liet smaken.
Het organisatieteam 
kan terugzien op twee 

zeer geslaagde eten-
tjes. Chris de Raaff 
heeft getoond ook 
voor verrassingen te 
kunnen zorgen, want 
het laatste toetje be-
stond uit een ijsje met 
2 soorten spekkoek. 
Het maken van spek-
koek is een hele klus, 
alleen al daarvoor alle 
‘Hulde’.
Heel belangrijk zijn 
ook de ‘Helpende 
Handen’ van zo’n 15 
vrijwilligers, want veel 
handen maken licht 
werk. Samen werken 
voor een goed doel, 
geeft een fijn gevoel. 
Alle vrijwilligers be-
dankt ! 
Het Bewonersplatform 
Bovenkerk heeft plan-
nen om dit jaar met 
hulp van de vrijwil-
ligers nog vaker een 
gezamenlijke maaltijd 
te organiseren in het 
Noorddamcentrum.
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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 2 oktober 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 6 juli, Zomerfeest Urbanus-
park
Maandag 12 t/m donderdag 15 augus-
tus, Buitenspeelbus in het Urbanuspark
Zaterdag 14 september Historisch eve-
nement Bovenkerk
Woensdag 2 oktober Bewonersavond in 
het Noorddamcentrum

Kinderbadje in het Urbanuspark in ge-
bruik bij warm weer (21 oC of meer)

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 Ahrend bedankt!
De firma Ahrend helpt ook mee om onze 
kerk en pastorie weer bewoonbaar en 
prachtig te laten zijn! De torenruimte als 
gebedsruimte gebruiken is een goed idee 
om het ‘kerkgevoel’ weer te laten herle-
ven en aan de mensen te laten zien: er 
wordt hard aan de kerk gewerkt.
De torenruimte is grondig schoonge-
maakt, dus het zou moeten kunnen. 
Maar jammer, alle stoelen zijn verbrand, 
dus daar moest iets op verzonnen wor-
den.
De stapelstoelen uit de vergaderruimte 
van de pastorie zijn goed te gebruiken, 
maar er moet óók druk vergaderd worden 
door alle bouwteams enz. Dus wat nu? 
Hans Cuvelier, inmiddels een echte 
Bovenkerker en met goede contacten 
bij de firma Ahrend, heeft ons probleem 
aangehoord en kwam met de oplossing: 
We kregen zomaar - als bijdrage van 
Ahrend - prachtige nieuwe stoelen, zodat 
we nu kunnen wisselen.
Heel veel dank hiervoor aan de firma 
Ahrend en de inzet van Hans Cuvelier!
Ben v.d. Zandt

Sponsorloop Basisschool de Triangel vrijdag 12 april
Op vrijdag 12 april hebben de leerlingen van basisschool De Triangel in Westwijk 
tijdens heel geslaagde Koningsspelen, een sponsorloop gehouden ten bate van de 
opbouw van de Urbanuskerk en de organisatie ‘Het Vergeten Kind’. 
De kinderen hebben heel hard gelopen bij de sponsorloop en er waren heel veel 
ouders om ze aan te moedigen. Een hele sportieve prestatie van de kinderen waar 
iedereen vol lof over is.
Ze hebben met de sponsorloop veel geld opgebracht en is er een prachtig bedrag 
voor de Urbanuskerk uitgekomen, maar liefst € 9.000,- !!
Voor Het Vergeten Kind is overigens ook een mooi bedrag opgehaald. 
Fantastisch !!! Wat een mooi bedrag !! Er zijn wel heel veel rondjes gelopen om dit 
resultaat bij elkaar te krijgen ! 
Alle kinderen kregen vooraf van Pastoor Jongerden een ‘Urbanus ballpoint’ om 
zoveel mogelijk hun rondjes op te schrijven.
De cheque met het mooie bedrag van € 9.000,- werd op feestelijke wijze aan Pas-
toor Jongerden en de heer Venne van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse 
Urbanus op 28 mei op De Triangel overhandigd.
De Stichting is heel trots op deze sportieve kinderen en dankbaar voor deze mooie 
opbrengst. 
Ook bedanken we basisschool De Triangel en met name mevrouw Astrid Hoffschol-
te voor het organiseren van deze sponsorloop.
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