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Mgr. Dr. H. Poelslaan: de eerste ‘Lief en Leed-straat’ in Amstelveen

Het eerste bord ‘Lief en Leed Amstel-
veen, samen in de straat’ is onthuld door 
wethouder Marijn van Ballegooien op 
25 januari 2020. Het bord staat onder 
het straatnaambord op de hoek Mgr. Dr. 
H. Poelslaan/Pastoor Roozenlaan en is 
een primeur in Amstelveen. Ondanks het 
waterkoude weer waren er zo’n veertig 
bewoners aanwezig.
Foto lief en leed
Daar waar de overheid zich stilaan 
terugtrekt, de vergrijzing toeneemt en de 
voorzieningen het met minder moeten 
doen, komt het initiatief steeds meer bij 
de bewoners zelf te liggen om iets moois 
van hun buurt te maken. En dat kunnen 
ze in Bovenkerk. Een aantal bewoners 
heeft enthousiast de handschoen opge-
pakt en is gestart met het project ‘Lief en 

leed-straat’.
‘Lief en leed-straten’ is een begrip dat is 
ontstaan in Rotterdam. Het gaat erom 
dat je in de straat samen omkijkt naar 
je buren. Als er een heel leuke, lieve of 
droevige gebeurtenis bij één van je buren 
plaatsvindt, laat je weten dat je er voor 
hen bent. Dat kan heel simpel door een 
kaartje in de bus, een bloemetje bren-
gen of een kopje koffie of thee met je 
buren drinken. Gewoon betrokkenheid, 
medemenselijkheid tussen de ene en de 
andere bewoner in de straat. Zeker voor 
inwoners die wat ouder zijn, een beper-
king hebben of om een andere reden 
even een steuntje kunnen gebruiken.
Edwin Barentsen, ambassadeur van Lief 
en Leed voor de Poelslaan, vertelde dat 
het juist om de kleine dingen gaat: ‘Ik 
realiseerde mij dat we dat al vaak doen 
binnen de familie, op het werk als een 
collega ziek is, of op de club. We hebben 
de straat alleen nooit als club gezien en 
daar zit de uitdaging in voor mij’.
Ook de gemeente ondersteunt het initia-
tief uitdrukkelijk. Marijn van Ballegooijen, 
wethouder Zorg en Welzijn, stelt per Lief-

en Leedstraat een bedrag van €150 per 
jaar beschikbaar.
Het is een proef om bewoners tot beter 
onderling contact in hun straat te verlei-
den. Op basis van een motie van CDA-
raadslid Sandra van Engelen heeft de 
gemeenteraad hiervoor €50.000 be-
schikbaar gesteld voor Amstelveen.
Om ‘Lief en Leed’ in Bovenkerk van de 
grond te krijgen werken Bewonersplat-
form, Participe, Gemeente en de bewo-
ners van de straat met elkaar samen. 
De actie kreeg vorm door alle straatbe-
woners uit te nodigen om mee te doen. 
Inmiddels zijn in 20 straten in Amstelveen 
initiatieven gestart.

Bewonersbijeenkomst in Noorddamcentrum op 1 april

Het dagelijks bestuur van het Bewoners-
platform Bovenkerk nodigt alle Bovenker-
kers uit aanwezig te zijn op de Bewo-
nersavond op woensdag 1 april 2020 om 
20.00 uur in het Noorddamcentrum.
Belangrijk gespreksonderwerp is de ver-
keerssituatie in Bovenkerk. Na een gede-
gen voorbereiding, inclusief een enquête, 
heeft de gemeente ter bevordering van 
de verkeersveiligheid in Bovenkerk een 
keuze gemaakt voor een zogenaamde 
‘knip’ tussen Legmeerdijk en Noorddam-
merlaan. U krijgt een toelichting op de 
keuze en de aanvullende maatregelen in 
verband hiermee. 
Hierna gaan we met u in gesprek over 
het wijkplan voor Bovenkerk – zie Co-
lumn van Rob van den Helder. Net als 
andere wijken in Amstelveen stelt Bo-
venkerk een wijkplan op met als doel de 
sociale basis in ons dorp te versterken. 
Graag horen wij van u welke onderwer-
pen u belangrijk vindt voor Bovenkerk. 

Hoe helpen wij elkaar? Welke activiteiten 
spreken u aan? Hoe bevorderen we de 
duurzaamheid? We zijn benieuwd naar 
uw mening en ideeën.
Verder informeren wij u over het herstel 
van de St. Urbanuskerk. Na vele maan-
den van voorbereiding is nu de periode 
van herbouw aangebroken. U krijgt 
informatie over de gekozen aanpak en de 
werkwijze.
We sluiten de bijeenkomst af met een 
rondvraag. Zijn er zaken in Bovenkerk 
waarvoor u de aandacht wilt vragen? Wij 
horen het graag.
We hopen op 1 april weer veel Bovenker-
kers te ontmoeten in het Noorddamcen-
trum. We houden het kort. Om 21.30 uur 
is de bijeenkomst beëindigd. Koffie en 
thee zijn gratis.
Het bestuur
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Herstel Urbanuskerk Bovenkerk
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Column Rob van den Helder

Samen verder bouwen aan een nog socialer en duurzamer Bovenkerk.
Bovenkerk staat gelukkig al bekend als een hechte en mooie woongemeenschap, waar vele mooie buurtactiviteiten georga-
niseerd worden door heel veel enthousiaste vrijwilligers. En waar wij elkaar weten te vinden in de straat als het echt nodig is. 
Maar kan en zou het nog beter kunnen? Zouden er nog andere zaken opgepakt moeten en kunnen worden in Bovenkerk? Zijn 
er nog mensen in Bovenkerk die zich willen inzetten naar aanleiding van een passie die ze hebben en deze met andere buurt-
bewoners willen delen?
Als bestuur van het bewonersplatform hebben wij ons dit afgevraagd en zijn wij de afgelopen maanden aan de slag gegaan om 
een wijkplan voor ons Bovenkerk te maken. En in deze Nota Bene Bovenkerk willen wij voor dit wijkplan uw aandacht vragen. 
Want het bestuur wil graag weten welke zaken wij zouden moeten oppakken en moeten enthousiasmeren om nog een mooier 
Bovenkerk met elkaar te krijgen.
Naast deze Nota Bene kunt u het hele wijkplan lezen op de site van het bewonersplatform www.Bovenkerk.info. U kunt al uw 
op- en aanmerkingen en uw nieuwe ideeën naar ons versturen via email onder ‘Contact’ of schrijft u gewoon een brief naar het 
adres genoemd in het Colofon.
Zet u vooral 1 april in uw agenda aangezien wij dan weer een bewonersplatform avond organiseren in het NDC. Wij hopen dat 
velen van u deze avond ook weer bezoeken. Naast de verkeersdiscussie en andere interessante onderwerpen nemen wij zeker 
ook de tijd om dit wijkplan verder toe te lichten en kunt u direct ons feedback geven. Tot 1 april.

Samen zijn wij Bovenkerk , Bovenkerk zijn wij Samen. 
Rob van den Helder
Voorzitter

De pijlers van het wijkplan

Ambitie: Dorpsgevoel: “Gewoon goedemorgen zeggen” 
Ontmoeten : “Bovenkerk zijn wij Samen, Samen zijn wij Bovenkerk“

Ambitie van plannen te vertalen in vier speerpunten:
1) Betrokken: “ja, ik doe mee”, “elkaar bij de hand nemen”
2) Gezond en Veilig: “een Buurt waar mensen lekker in hun vel zitten”; “een Buurt waar mensen open doen als er aange-   
 beld wordt”
3) Samenwerken: “schouder aan schouder, hand in hand“
4) Duurzaam: “onze kinderen zijn trots op ons”

Dinsdagavond 18 februari was de Poelzaal van het Noorddamcentrum stampvol met 
parochianen van de parochie Amstelland en Bovenkerkers. Zij kwamen om te horen 
hoe de Urbanuskerk hersteld zal worden.
Ad Verkleij, de vicevoorzitter van het bestuur, opende de bijeenkomst met een 
woord van welkom. Hij is blij dat we nu zover zijn dat we concreet aan het herstel 
van het kerkgebouw kunnen gaan werken. Na de brand anderhalf jaar geleden is er 
hard gewerkt, veel overleg met architect, verzekering, bisdom, gemeente en bouwer. 
Er zijn nieuwe bouwtekeningen gemaakt die vervolgens omgezet zijn in een bestek 
op grond waarvan we een aannemer hebben geselecteerd die het aandurft om dit 
project aan te pakken.
Hij wil hier ook graag noemen dat er direct na de brand al een grote groep vrijwil-
ligers is begonnen met het schoonmaken van bakstenen die uit de gewelven zijn 
gevallen. Eigenlijk is dat ook het meeste concrete werk tot nu toe.
Pastoor Eugène Jongerden gaat in op het gebruik van de kerk. Hij zegt dat het wel 
bijzonder is dat we in een tijd van ontkerkelijking een kerk gaan bouwen. Toch is dat 

nodig in de parochie voor kerkelijke vieringen. Dat is het doel van het herstel. Daarnaast maken de vrienden van de Bovenkerk-
se Urbanus plannen voor verder gebruik van de kerk, zoals concerten.
Vervolgens gaat architect Cor Bouwstra uitgebreid in op de herstelwerkzaamheden. Eerst vertelt hij over zijn bureau Verlaan & 
Bouwstra. Dat doet restauraties van kastelen, zoals kasteel De Haar, en religieus erfgoed, zoals de Elleboogkerk in Amersfoort 
en de Waalse kerk in Amsterdam. En dan nu de Urbanuskerk in Bovenkerk. Ontworpen door Cuypers in opdracht van pastoor 
Brouwers. De kerk moest volgens Brouwers ‘de breedste, hoogste en vormrijkste worden in geheel Amstelland’.
Het ontwerp van kerk en interieur is van Cuypers. Latere toevoegingen zijn glas-in-lood vensters, schilderingen, licht en verwar-
ming en meermalen funderingsherstel. Het exterieur is weinig veranderd, het interieur is op verschillende punten aangepast.

En wat nu? De sacristie is volledig verwoest, het dak is volledig afgebrand en de gewelven in het middenschip en het rechter 
transept zijn ingestort. Meerdere gewelven zijn instabiel, ribben zijn uitgezakt, glas in lood is deels verwoest of beschadigd.
Het herstel van de begane grond omvat de sacristie, de installaties, zoals vloerverwarming, ventilatie, elektra en verlichting 
en de kerkvloer die wordt vernieuwd en verduurzaamd. Het dak wordt vernieuwd en verduurzaamd met prefab gelamineerde 
spanten en dakopbouw. De dakafwerking (leien) is traditioneel.



4 april 2e editie Young Urbanus: muziekfestival voor jonge bands

Na de succesvolle eerste editie van Young Urbanus, staan zaterdagavond 4 april 
opnieuw jonge bands uit Amstelveen en omstreken op het podium in het Noorddam-
centrum. 
Young Urbanus is een uniek evenement in Amstelveen. Het festival biedt jong mu-
ziektalent de gelegenheid de zolderkamer of oefenruimte een keer te verruilen voor 
een echt podium. Zo kunnen de bands podiumervaring opdoen en familie, vrienden 
en klas- en buurtgenoten laten horen wat ze in huis hebben. 

Ook dit jaar is het animo onder de jeugd weer groot. Zes bands hebben zich inmid-
dels aangemeld. De organisatie verwacht dat uiteindelijk zeven verschillende (cover)
bands met uiteenlopende muziekstijlen zullen optreden (disco/soul, pop, blues, rock, 
jazz/funk). Young Urbanus is een initiatief van vrijwilligers uit Bovenkerk, Muziek-
school Amstelveen, Muziekcentrum Logblock, Rob van den Oever Drums & Studio 
en het Noorddamcentrum. Young Urbanus start zaterdag 4 april om 18.30 uur. De 
zaal van het Noorddamcentrum in Bovenkerk gaat om 18.00 uur open. Toegang is 
gratis. Volg Young Urbanus via Twitter: @YoungUrbanus en
 Instagram: YoungUrbanus2020

Zomerfeest brengt Bovenkerk op 27 juni in beweging
Het jaarlijkse zomerfeest is dit jaar op zaterdag 27 juni. En omdat de zomer van 2020 in het teken staat van sport (EK-
voetbal, Olympische Zomerspelen, Tour de France) kan ook Bovenkerk sportief gezien niet achterblijven. Het thema van de 6e 
editie van het zomerfeest is dan ook: ‘Bovenkerk in beweging’.
Het wordt een feest voor iedereen. De allerjongste Bovenkerkers zullen dansen en springen van plezier, maar ook oudere 
dorpsgenoten gaan zeker genieten (als toeschouwer of deelnemer). Bewegen doet tenslotte iedereen op z’n eigen manier en 
met elkaar wordt het dubbel leuk.
ideeën. Heb jij ideeën die passen bij het thema bewegen (een leuk spel bijvoorbeeld of een attractie)? Of werk je bij een spor-
tief bedrijf en wil je meedoen aan het Zomerfeest? Laat het weten. Stuur een mail naar Lex Koot, lex.koot@ziggo.nl.
Braderie, muziek en Heel Bovenkerk Bakt
Ook dit jaar is er natuurlijk weer de braderie, er zijn muziekoptredens en iedereen kan meedoen aan de taartenbakwedstrijd 
Heel Bovenkerk Bakt. Over het exacte programma volgt nog informatie. Het feest start in ieder geval om 15.00 uur en eindigt 
om 20.00 uur. 
Kraam huren
Iedereen kan een kraam huren op de braderie. Bedrijven, maar ook particulieren zijn welkom. 
Meer informatie via lex.koot@ziggo.nl. Volg voor het laatste nieuws over het Zomerfeest Bovenkerk de berichtgeving op www.
bovenkerk.info,  Facebook en/of Twitter (@Bovenkerk_feest).
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Na Cor Bouwstra krijgt Evelien Schrijver het woord. Zij is de projectleider van Aannemingsbedrijf Nico de Bont voor de restau-
ratie. Het bedrijf is al ruim 50 jaar specialist in klassieke restauraties; de Amstelkerk in Amsterdam, restauratie architect Cor 
Bouwstra, is door hen gerestaureerd. Ook de restauratie van de Domtoren in Utrecht is hun werk.
Het bedrijf hecht groot belang aan vakmanschap. Daartoe worden hun vaklieden opgeleid op de Nico de Bont school. Kennis-
overdracht in de bouw is van belang
- op gebied van metselwerk
- op gebied van speciaal timmerwerk, zoals de vieringtoren
- timmerwerk schenkels en formelen ter ondersteuning van het metselwerk
- rondleidingen voor studenten om ze enthousiast te maken voor het vakmanschap
- organiseren van open dagen tijdens de Open Monumentendag
- het bevorderen van innovatieve technieken, zoals het 3D-inmeten en pointclouds en deze combineren met het vak 
 manschap
- samenwerking met ROP en ROC Amsterdam voor dit project.
Tenslotte gaat Evelien in op enige praktische zaken, zoals de inrichting
van de bouwplaats, de aanvoer van materialen en het plan van aanpak.
Dat omvat de volgende werkzaamheden.

- Viering gewelf en priesterkoorgewelf veiligstellen
- Proefgewelf herstellen
- Daarna alle bestaande gewelven stabiliseren en herstellen
- Vervolgens dak aanbrengen boven de gestabiliseerde gewelven en nog te  
 herstellen gewelven
- Opnieuw opmetselen verwoeste gewelven
- Herstelwerk interieur kerk.

Kortom, Nico de Bont is voorlopig wel even bezig met zijn mensen.
Tenslotte krijgt Clem Venne, de voorzitter van de stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus het woord. Voor de volledige restauratie van de kerk is het geld van 
de verzekering niet toereikend. Daarom zetten de Vrienden zich daarvoor in. Ieder-
een kan Vriend worden en Clem roept iedereen daartoe van harte op.
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Vrijdag 14.00 - 15.00 - Wobbelyoga voor 4 - 7 jaar
Wobbelyoga is kinderyoga waarbij gebruik wordt gemaakt van het originele Wob-
belboard. Hiermee gaat er een hele nieuwe wereld aan oefeningen en mooie verha-
len open. Door de bewegingen van de Wobbel worden de yogahoudingen uitdagen-
der en de avonturen die we meemaken nog leuker. Wobbelyoga is voor kinderen 
van (bijna) 4 t/m ongeveer 7 jaar, maar de lengte van het kind is voor Wobbelyoga 
belangrijker dan de leeftijd. Tot 1.40 m pas je het best op de Wobbel om alle yoga 
houdingen fijn mee te kunnen doen. De lessen hebben altijd een thema bv. een 
prentenboek. 

Kinderyoga

Organiseer een activiteit in uw buurt!

Het Bewonersplatform Bovenkerk stelt ook in 2020 weer een financiële bijdrage 
beschikbaar voor het organiseren van een buurtactiviteit. Dat kan de traditionele 
straatbarbecue zijn, maar u kunt ook aan heel andere dingen denken zoals een 
sport- of spelactiviteit. 
Foto buurtfeest
Bij een buurtactiviteit benaderen de initiatiefnemers de mensen in hun straat of 
buurt en organiseren de buren met elkaar het feest of de activiteit. De bijeenkomst 
is erop gericht de onderlinge burenband te versterken en de buurtbewoners (nog) 
beter te leren kennen. Wanneer bewoners elkaar kennen wordt de saamhorigheid 
groter en neemt ook de bereidheid toe om iets voor elkaar te doen. 
De bewoners, die het initiatief nemen om een activiteit in hun straat of buurt te orga-
niseren, kunnen aan het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform 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 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 de Nota Bene Bovenkerk (met liefst ook een 
sfeerverslagje erbij).De aanvraag kan worden gestuurd aan het Bewonersplatform Bovenkerk, e-mailadres bpbovenkerk@
gmail.com.Voor vragen: Gerard Miltenburg, tel. 020-3455876.
Voor een straatfeest of buurtactiviteit is in de meeste gevallen geen vergunning nodig maar kan worden volstaan met een mel-
ding bij de gemeente. De voorschriften hiervoor staan vermeld in het meldingsformulier straatfeesten, dat u vindt op de website 
van de gemeente Amstelveen.

Vrijdag 15.30 - 16.30 - Kinderyoga voor 8-12 jaar
Kinderyoga is vooral plezier maken. Je gaat op avontuur in de jungle of bij de indianen, je duikt in de diepzee of gaat op reis 
naar Egypte. Ook kan er een verhaal of boek centraal staan. 
Onderdelen die aan bod komen in de lessen zijn: yogahoudingen (alleen of samen), zintuigoefeningen (mindfulness), muziek 
en dans, spel, verhalen, massage, grondings- en ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en tekenen. 
Je oefent flexibiliteit, concentratie, kracht en balans. Je werkt aan je zelfvertrouwen en leert hoe je je grenzen aangeeft. 
Kinderyoga is niet competitief, je wordt niet vergeleken met anderen, er is geen prestatiedruk. Het is een veilige plek waar je 
goed bent zoals je bent. Plezier maken staat voorop, de lessen zijn een afwisseling van inspanning en ontspanning, samen-
werken is belangrijk maar ook je even terugtrekken in jezelf, wat voel jij, wat gebeurt er bij jou?
Kinderyoga is ook oefeningen doen met je lichaam, juist niet nadenken, maar ervaren wat jouw lichaam kan en hoe mooi dat 
is. Doe je mee?

Vrijdag 16.45 – 17.45 - Tieneryoga voor 12-16 jaar
Als je te oud bent voor kinderyoga, maar nog een beetje te jong voor yoga voor volwassenen, is tieneryoga iets voor jou. 
Soms kan het allemaal best veel zijn wat er van je gevraagd wordt. Door school, je ouders, vrienden en dan niet te vergeten 
via social media. Dan is het best fijn om een moment in de week te hebben dat helemaal voor jou is. Waarbij je met jezelf 
bezig bent, beweegt op een manier die ontspannen en relaxed is. Wat er voor zorgt dat je meer rust in je hoofd en je lijf gaat 
voelen. Tieneryoga is niet ‘zweverig’ maar leuk en voornamelijk bedoeld om dagelijkse stress los te laten en meer in balans te 
komen.
Je hoeft zeker niet lenig te zijn of ervaring te hebben met yoga. Dat is nou precies wat er zo fijn is aan yoga. Je mag oefenen 
en werken binnen je eigen lichaamsgrenzen en rustig aan gaan ontdekken. Je oefent immers met je eigen lijf en op je eigen 
niveau voor jezelf. Plezier en ontspanning staan voorop.
Tijdens de tieneryogalessen worden yogahoudingen, ontspanning, muziek en meditatie gecombineerd. Je hebt contact met 
leeftijdgenoten en de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De lessen zijn positief en hebben het doel het 
welzijn van tieners te vergroten, we werken elke week met een thema zoals zelfvertrouwen, geduld of samenwerken.
Wil je een keertje meedoen? Een proefles kost €5,00 
Stuur een mailtje naar kindful.nl@gmail.com of kijk op de website: www.kindful.nl.
Tot ziens!



Door de ogen van …
Bijbelse-vertellingen.nl
In een tijd van ontkerkelijking heeft Dorothée van 

Leer, samen met een team van betrokkenen een opmerkelijk initiatief genomen. Dorothée heeft geprobeerd zich in te leven in 
de ervaringen van een aantal bekende en minder bekende personen in de beweging rond Jezus. Zij heeft zeven monologen 
geschreven, waarin zij deze mensen ‘zelf’ aan het woord laat. Hoe dachten ze, wat voelden ze en wat hebben ze ons te zeg-
gen. Hun ervaringen stammen uit een ver verleden, maar zijn – zoals u kunt gaan horen en zien – nog altijd verrassend actueel 
en herkenbaar in ons eigen leven. Ze hebben een boodschap voor ons achtergelaten die tot nadenken stemt.
In twee series van 3 vertellingen op de vierde zondag van de maand kunt u in het Noorddamcentrum meekijken door de ogen 
van Zacharias, de moeder van Judas, de bruid van Kana, de Schriftgeleerde, Maria Magdalena, de moeder van een vermoord 
kind en Hannah.
Op 23 februari om 15.00 uur zijn we van start gegaan en keken mee door de ogen van Hannah (Lucas 2, 22-39). De volgende 
data uit de eerste serie zijn: 22 maart, 26 april en 24 mei (reserve) en de tweede serie begint op 27 september, vervolgens op 
25 oktober en 22 november. De zaal is vanaf 14.30 uur open.
De monologen worden omlijst door muziek en samenzang en er is natuurlijk ook gelegenheid om met elkaar van gedachten te 
wisselen.

Amstelland Senioren ComputerClub (kortweg: ASCC)
In bijna elk huishouden is tegenwoordig een computer, een tablet en/of een smartphone aanwezig. Wie kan nog zonder deze 
apparaten? Weet u ook hoeveel leuke en handige mogelijkheden er zijn? Speciaal ook voor 50-plussers. Wilt u actief blijven, 
contact houden met (klein)kinderen, vrienden en bekenden, informatie vinden op internet, foto’s maken, spelletjes doen, uw 
agenda bijhouden, navigeren met auto, fiets of lopend, elektronisch bankieren? Er komen steeds nieuwe programma’s om het 
leven leuker en gemakkelijker te maken. Blijf niet afhankelijk van anderen. U kunt het zelf ook. Als u merkt wat er allemaal kan, 
vindt u het jammer dat u er niet eerder mee begonnen bent. Dit is waarin de ASCC (Amstelland Senioren Computerclub), met 
ongeveer 500 leden, actief is. De club probeert mensen mee te nemen de digitale toekomst in. Niet alleen omdat het leuk is, 
maar ook omdat het steeds meer nodig is om digitaal vaardig te zijn. Zo is er www.mijnoverheid.nl met de berichtenbox. Er is 
het digitale loket van de gemeente waarmee u zaken met de gemeente kunt regelen. Ook zorgverlening en energiebedrijven 
maken steeds meer gebruik van de digitale weg. De ASCC wil eraan bijdragen de digitale vaardigheden te vergroten door 
het organiseren van cursussen (in groepsverband en individueel), workshops en clubmiddagen. Daarnaast kunnen de leden 
terecht bij de wekelijkse inloopspreekuren waar zij gratis worden geholpen met problemen met computer, tablet en smartphone. 
Voor problemen die daarmee niet kunnen worden opgelost biedt de ASCC hulp aan huis. Daarnaast geeft de ASCC een maan-
delijkse nieuwsbrief uit voor de leden met leuke tips en computernieuws. Alles over de ASCC, lid worden (€ 20,- per jaar), het 
cursusboekje, de activiteiten en nog veel meer vindt u op de website www.ascc.nl. De club is gevestigd in Wijkcentrum Wes-
tend, Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen, telefoon: 06-38762853 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur).

Bezoek burgemeester
Op 2 december jl. heeft Tjapko Poppens, de nieuwe burgemeester van Amstel-
veen, een kennismakingsbezoek aan Bovenkerk gebracht. Bestuursleden van het 
Bewonersplatform ontvingen de burgemeester in het Noorddamcentrum, waar 
diverse vertegenwoordigers van verenigingen, bewonersactiviteiten, de wijkcoach, 
de wijkagent, school De Westwijzer en de huisartsenpraktijk dokter Göbel hem van 
alles hebben verteld over Bovenkerk. Daarna is er op de fiets een tour door Boven-
kerk gemaakt, waarbij de burgemeester bezoekjes heeft gebracht aan VOKA, het 
Zonnehof in de ‘spoorcoupé’ en Silversant. De burgemeester vond het een afwis-
selend en informatief programma en sprak zijn dank uit voor de leuke kennismaking 
met Bovenkerk. Overigens was het niet zijn eerste kennismaking: sinds een half jaar 
woont de nieuwe burgemeester al in Bovenkerk. Een verstandige keuze!

VOKA en Amstelidee Enige tijd geleden was de aftrap van het project Amstelidee (in samen-
werking met de Rabobank). Tijdens de aftrap kon je als vereniging of 

stichting een uniek idee indienen om een (subsidie) bijdrage te krijgen. Spontaan diende ik (Ritza Brown) een idee voor VOKA 
in om meer voor de kinderen te kunnen organiseren. 
Laatst kregen wij van een moeder bijvoorbeeld de vraag of wij iets met figuurzagen doen. Omdat wij juist dit soort dingen voor 
de kinderen willen organiseren ben ik op zoek gegaan hoe dit te regelen. 
Dit is een voorbeeld dat ik bij Amstelidee heb aangehaald. Net als tafeltennis, leren vissen en een viswedstrijd, een tafelvoet-
balspel en andere activiteiten waarbij de kinderen zonder tv/computer/telefoon worden beziggehouden.
De terugkoppeling van Amstelidee was positief, ze hebben interesse in de plannen. Mij is gevraagd nu een uitgewerkt plan te 
sturen zodat het meer vorm krijgt en Amstelidee haar gift kan bepalen. Dit is een eenmalig bedrag, dus ik wil het zo duidelijk en 
zo correct mogelijk indienen. Gelukkig hebben we intussen een sjoelbak en tassen met spellen gekregen (met dank aan Micha-
ela Barentsen en haar moeder). Het uitwerken is al van start, maar voor de activiteiten zelf hebben we jullie nodig: de kinderen 
zelf, ouders en opa’s en oma’s. Want ook vrijwilligers zijn nodig. Alle hulp is welkom (zelfs brei- en haak oma’s). 
Ideeën kunnen aangeleverd worden en ik kan kijken of wij het uit kunnen voeren. 
Via een nieuwsbrief kan ik iedereen op de hoogte houden, geef je gegevens dus door. Ik heb eerder al een paar aanmeldingen 
gehad, maar graag een mailtje met gegevens, geboortedagen van iedereen naar ritza.voka@gmail.com.
Laten we er allemaal voor gaan om de kinderen leuke ervaringen te geven. Op naar VOKA 2.0.
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Programma 2020 Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
N.B. Wij geven graag bekendheid aan concerten die altijd in onze kerk werden gegeven, maar wat nu niet kan.
Passietraditie in Amstelveen: het Pauluskoor zingt vrijdag 27 maart de Matthäus Passion
De solisten zijn: Aliya Akhmadeeva, sopraan, Daniëlla Buijck, alt, Erik Slik, tenor (aria's), Jeroen de Vaal, tenor (evangelist), Ge-
org Gädker, bas (aria's), Hans Christian Hinz, bas (Christus). Verder werken mee The Classics, jeugdkoor, het orkest Philhar-
monia Amsterdam en organist Cor Brandenburg. Het geheel staat onder leiding van Marcel Joosen, dirigent. 
Het concert 
- is op 27 maart 2020
- vindt plaats in de Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965, Amsterdam-Buitenveldert
- begint om 19.30 uur 
- heeft als toegangsprijs € 30 (inclusief programmaboekje en consumptie), onder 18 jaar is dat € 27,50.
Kaarten verkrijgbaar op www.pauluskoor.nl of bij de leden. Of via de link met www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl
Zondag 24 mei wil de Stichting Vrienden in de Kruiskerk weer een benefietmiddag organiseren met mooie optredens van 
enkele ons bekende ensembles en koren. Wij zijn druk bezig deze middag te organiseren. Nadere informatie volgt op onze 
website www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl alsmede in onze voorjaarsnieuwsbrief.
Namens Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus: Lenie Zandvliet, leniez@ziggo.nl 

LunchLokaal de Drukker: een schot in de roos
Pim van Zwieten is vorig jaar aan de Oosteinderweg 591b in Aalsmeer, in een deel 
van de drukkerijruimte, gestart met LunchLokaal de Drukker. De lunchroom bevindt 
zich tegenover de ingang van het Amsterdamse Bos, waar ook de grote internatio-
nale Camping is gevestigd.
‘Een perfecte plek’, zegt Pim van Zwieten. Dat is inmiddels ook wel gebleken, want 
de ruimte waar voorheen Heidelberg persen en printers stonden, is nu een populaire 
ontmoetingsplek voor wandelaars, hardlopers, personeel van bedrijven in de buurt 
en natuurlijk heel veel vooral jonge en internationale campinggasten. 
Pim was nog maar 19 toen hij in 1989 samen met zijn vader drukkerij Van Zwieten 
aan de Oosteinderweg 591a begon. Eerst als huurder van het pand, maar na zeven 

jaar werden vader en zoon eigenaar. Het kantoor voor werd verhuurd. En naast de drukkerij werd een kapsalon gevestigd: Hair 
Creations, dat er nog steeds is.
‘De laatste jaren loopt het iets terug in de drukkerij doordat alles digitaal gaat. Brieven en rekeningen worden tegenwoordig 
gemaild. Maar doordat Pim het LunchLokaal de Drukker is begonnen heeft hij steeds meer nieuwe aanwas van klanten die de 
drukkerij nog in werking zien ‘het mes snijdt aan twee kanten’.
Al een paar jaar liep Pim met het idee om naast de drukkerij een lunchroom te starten. ‘De gemeente Amstelveen was blij met 
het plannetje, maar de ambtenaar van Aalsmeer stond aanvankelijk niet te juichen: bang voor versplintering van de horeca in 
dit deel van Aalsmeer maar uiteindelijk kreeg hij toch een vergunning’. Inmiddels is bij de lunchroom ook een gezellig terras 
gecreëerd.
Pim is nog steeds drukker, maar de lunchroom wordt toch meer de hoofdmoot van zijn activiteiten als ondernemer. Hij heeft 
dan ook een professionele kok aangenomen die alles weet van de horeca en hem heeft opgeleid tot wat hij nu is ‘Een jaar gele-
den wist ik nog niks van horeca, maar inmiddels heb ik alle benodigde papieren gehaald’. Zijn verleden als drukker verloochent 
hij niet. Aan de wand hangt nog een prachtige letterbak die vroeger werd gebruikt door drukkers. En vanuit het LunchLokaal 
hebben de gasten zicht op enkele oerdegelijke Duitse drukpersen.
Fairtrade. Maar het belangrijkste is toch dat LunchLokaal de Drukker de hele dag door gezonde producten serveert. Pim haalt 
zijn koffiebonen in de buurt: bij Brandmeester’s aan de IJweg in Boesingheliede. ‘Hier wordt de koffie nog wekelijks vers ge-
brand met de overtuiging dat echt koffiebranden nog steeds een vak is van gevoel en smaak’.
Bij LunchLokaal de Drukker kan men verder een keuze maken uit verschillende Fairtrade en 100% biologische gecertificeerde 
theeën uit de Art of Tea Collection en natuurlijk het heerlijke gebak wat elke keer vers geleverd wordt.
LunchLokaal de Drukker is geopend van dinsdag tot zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Het is te vinden tegenover de Camping van 
het Amsterdamse bos aan de Oosteinderweg 591b, 020-2405585, www.lunchlokaaldedrukker.nl.

Zonnehuis Bovenkerk zoekt vrijwilligers!
In 2019 hebben wij binnen de muren van Zonnehuis Bovenkerk weer veel moois opgebouwd. Er is o.a. een heel nieuw acti-
viteitenaanbod tot stand gebracht, zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de bewoners met dementie. Ik schrijf, zo 
veel mogelijk en helaas niet geheel afgestemd, omdat het lastig is voor 48 mensen met dementie, in verschillende stadia en 
met hun eigen wensen en mogelijkheden, een activiteitenaanbod op te zetten dat geheel en individueel aansluit. Terwijl dit 
steeds meer noodzaak wordt. Om dit wél te creëren hebben wij hulp nodig. Hulp van mensen die wellicht al jaren denken ‘ik 
zou eigenlijk wel eens iets voor een ander willen doen’, of zich aangesproken voelen bij het lezen van al deze woorden, hulp 
van mensen die het voldoening geeft zich onvoorwaardelijk in te zetten voor een bijzonder kwetsbare doelgroep. Mensen die 
hart hebben voor warme zorg, zich willen verbinden met mensen met dementie en samen, met elkaar bijdragen aan een fijne, 
liefdevolle leefomgeving. Vaak is er helemaal niet veel voor nodig, en ik weet zeker dat wij samen tot ideeën en mogelijkheden 
kunnen komen! Blijf dus vooral niet stil zitten, wanneer je nu van binnen iets voelt kriebelen maar neem contact op met mij, 
Tessa Storm, Coördinerend Activiteitenbegeleider. Laten we met elkaar creëren en samen nog meer waardevolle momenten 
voor onze bewoners met dementie doen ontstaan! Wij, team Zonnehuis Bovenkerk, de bewoners, en onze enthousiaste groep 
vrijwilligers ontvangen u met open armen. Hopelijk tot snel! Vriendelijke groet van Tessa Storm, coördinerend activiteitenbege-
leider Dagbesteding, Zonnehuis Bovenkerk, Aanwezig: di-wo-do. Bereikbaar: 06-51076810.
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Column Wijkagent
Lezers van Nota Bene Bovenkerk,
Hier weer een persoonlijk woord van uw wijkagent. De winter-
maanden 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 dakgoot bladervrij maken, dakpannen 
repareren, enz.
Laat u niet verleiden door mooie praatjes om een overeen-
komst met deze lieden aan te gaan, veelal wordt er weinig tot 
geen werk geleverd, maar betaalt u wel de hoofdprijs. Indien u 
zo’n klusjesbedrijf aan de deur heeft of heeft gehad en u ver-
trouwt het niet, belt u dan de politie. Wij kunnen de personen 
controleren 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 Bovenkerk 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 leef-
baarheid in de wijk, onder andere door de deelname aan de 
WhatsAppbuurtpreventiegroepen.
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

Project Maalderij-Bovenkerkerweg opnieuw vertraagd

Al een paar keer hebben we in Nota Bene Bovenkerk aandacht besteed aan de bouwplannen voor het terrein tussen Maalderij, 
Noorddammerlaan en Bovenkerkerweg waar lang geleden een garage en de ijzerwinkel van wijlen Hein Kroom waren geves-
tigd. Dit gebied is nu al twaalf jaar een wildernis, bepaald geen fraai gezicht als entree van Bovenkerk. Na allerlei juridische 
touwtrekkerij, waarbij het eigendomsrecht een paar keer in andere handen is overgegaan, is de gemeenteraad van Amstelveen 
in het voorjaar van 2019 akkoord gegaan met een plan van Bouwbedrijf Trebbe voor de bouw van ca. 50 woningen op die plek. 
De bedoeling was toen dat de bouw snel zou starten. Maar helaas: er dienden zich nieuwe problemen aan, variërend van Pfas, 
waterhuishouding tot monumentenzorg. In een overleg met wethouder Floor Gordon op 10 februari jl. hebben omwonenden er 
hun teleurstelling over uitgesproken dat zij opnieuw met ernstige vertraging worden geconfronteerd waardoor zij nog langer in 
de rotzooi zitten. De wethouder betreurt de vertraging en heeft toegezegd er alles aan te zullen doen dat er nu snel gebouwd 
gaat worden. De meeste hobbels zijn inmiddels genomen. Door de lange duur is Carels Cafetaria afgehaakt, zij gaan niet lan-
ger akkoord met sloop van hun huidige pand en nieuwbouw aan de overkant. Dit betekent dat het cafetaria op zijn huidige plek 
blijft staan met de nieuwe huizen eromheen. Geen fraai gezicht, maar het is helaas niet anders. Door al dit gedoe heeft Bouw-
bedrijf Trebbe de planning voor de bouw opnieuw aangepast. De start van de bouw van de eerste woningen wordt nu verwacht 
in het tweede kwartaal van 2021.

Door Zapp Your Planet geïnspireerd
Laatst zat Anneli Heikens tv te kijken en zag bij Zapp Your Planet in samenwer-
king met het Wereld Natuur Fonds een oproep om een donatie voor de getroffen 
koala’s in Australië te doen. 
Zapp gaf een aantal voorbeelden om geld te verdienen. 
Anneli (een ranger van WNF) ging meteen naar haar buurmeisje en beste vrien-
din Eva Wellink om haar het idee voor te leggen. Ze vonden het zo zielig dat ze 
meteen aan de slag gingen. Samen besloten ze om lege statiegeldflessen op te 
halen. 
De dames zijn twee dagen (in het weekend) door het dorp gelopen om huis aan 
huis lege flessen te vragen. Ze gingen met een aantal tassen op pad en dat was 
maar goed ook. 

Het bedrag dat ze opgehaald hadden was €20,10. Stel je voor dat een fles €0,25 (en €0,10 ) waard is, dan zijn dat heel wat 
flessen. De ouders van beide dames wilden ook een donatie doen en hebben ieder het opgehaalde bedrag verdubbeld. 
Dit maakte het bedrag €60,30 wat naar de koala’s is gegaan. Wat een mooi idee, een super inzet van de dames en een vet 
mooi bedrag. Goed gedaan dames!!!
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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 bewonersavonden in 2020 zijn 
op woensdag 1 april en 7 oktober 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: www.bovenkerk.info

Altijd het laatste nieuws 
over Bovenkerk op 
Facebook bewonersplat-
form bovenkerk

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

Agenda

Zondag 22 maart Door de ogen van..., 
Noorddamcentrum, 15:00 uur.
Donderdag 26 maart, Rijbewijskeuring 
(telefonisch afspreken 036-7200911) 
Noorddamcentrum
Vrijdag 27 maart, Samen eten, Noord-
damcentrum, 18:00 uur
Vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart 
om 20:15 uur en zondag 29 maart om 
15:00 uur (matinee) speelt TOBO 'Plaza 
hotel' in het Noorddamcentrum
Woensdag 1 april Bewonersavond Bo-
venkerk, Noorddamcentrum 20:00 uur
Vrijdag 3 april, Klaverjassen ijclub DKP, 
Noorddamcentrum, 20:00 uur
Zaterdag 4 april, Young Urbanus, Noord-
damcentrum  18:30 uur
Zaterdag 18 april 20:00 uur en zondag 
19 april 14:00 uur (matinee), Onbegrensd 
theater, ouderen voor ouderen, Noord-
damcentrum
Vrijdag 24 japril, Samen eten, Noorddam-
centrum, 18:00 uur
Zondag 26 april, Door de ogen van..., , 
Noorddamcentrum, 15:00 uur
Maandag 27 april, Koningsdag vrijmarkt, 
Urbanuspark

Doorlopende activiteiten in het Noord-
damcentrum:
- maandagavond en donderdagmiddag 
is er een gezellige 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 3397 
3590.
- dinsdagavond 18.30–20.00 uur Well-
ness That Works (Weight Watchers).
- woensdagochtend 10.00-11.30 uur Kof-
fieochtend voor ouderen; koffie met een 
koekje voor maar € 1,- 
 - woensdagochtend 10.00–12.15 uur 
KBO Creatief soos
- woensdagochtend 09.30–10.00 uur 
kerkviering St. Urbanus in de toren, al-
leen bij heel koud weer in NDC
- zondagochtend 10.30–11.30 uur kerk-
viering St. Urbanus

Kerst aan de Poel
Het is als u dit leest al weer even gele-
den. Maar Kerst Aan De Poel in Boven-
kerk heeft onze verwachtingen over- 
troffen. Wij zijn echt trots op de nieuwe 
beeldengroep voor in de Kerststal. Ieder-
een heeft kunnen genieten in de kerktuin 
van de versiering en de Kerstsfeer.
De wensvijver met kaarsjes die in de 
rondte draaide, de wensmuur met tiental-
len mooie en ontroerende wensen heb-
ben er zeker toe bijgedragen.

De kerstsamenzang met het gelegen-
heidskoor, de dirigente, het Kerstverhaal 
voor en door de kinderen, de vertelster 
die het prachtig heeft gedaan, de pastoor 
die de beeldengroep heeft gezegend, de 
muzikale begeleiding dit alles bracht ons 
in de juiste stemming.
De oproep aan de bewoners aan de 
Legmeerdijk en Noorddammerlaan om 
Kerstversiering/verlichting aan te bren-
gen was ook weer fantastische.
En het was veertien dagen een komen 
en gaan van belangstellenden. School-
jeugd, de kinderopvang, ouderen die 
spontaan net als de kinderen kerstliedjes 
hebben gezongen bij de stal. Jammer dat 
de lichtjes maar enkele dagen hebben 
gebrand. Maar voor volgend jaar gaan 
we ook dit probleem oplossen.
Kerst aan de Poel in Bovenkerk is door 
43 vrijwilligers opgebouwd en weer opge-
ruimd voor de volgende kerst. Het Bewo-
nersplatform Bovenkerk en de Vrienden 
van de Urbanus hebben al deze vrijwil-
ligers op een speciale manier bedankt. 
We hebben bij de kerk een kopje koffie of 
iets te drinken gegeven om iedereen te 
bedanken voor hun belangeloze inzet.
Namens de organisatie:
Chris van den Helder.

Tobo speelt Plaza
Hotel (Plaza Suite) 
van Neil Simon
Love and marriage! Dat is waar dit drie-
luik over gaat. Drie verschillende korte 
verhalen, één plaats van handeling: 
kamer 719 van het Plaza Hotel in New 
York.
Regie: Annette Nijder
Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2020 
om 20.15 uur
Zondag 29 september matinee om 15.00 
uur
Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1
Toegang € 13
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