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Aandacht voor elkaar….

Beste bewoners van Bovenkerk,

De afgelopen weken zijn toch even anders gelopen dan wij allemaal hadden verwacht. Want door het corona-
virus is niets meer in ons dagelijks leven hetzelfde. 
Het Bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk wil, namens alle Bovenkerkers, iedereen heel veel sterkte 
wensen om deze roerige tijden door te komen, speciaal de mensen die (in)direct groot of klein verdriet hebben 
ervaren. 
Maar daarnaast zien wij ook weer wat een mooie gemeenschap wij in Bovenkerk zijn want er ontstaan ook 
weer vele mooie initiatieven voor de mensen die dit echt nodig hebben. 

Hele mooie kleine aandacht momenten van buren die voor elkaar boodschappen halen, mensen die muziek 
maken voor het Zonnehof en Dignahoeve. Mieke met haar indrukwekkende zwaai- en beweeg acties en als u 
dit leest hebben veel ouderen een legpuzzel ontvangen van onze Urbanuskerk.

Er is teveel om op te noemen en uiteraard wil ik met dit schrijven iedereen die in de afgelopen weken iets voor 
een ander heeft betekend zeer hartelijk bedanken want zoals wij blijven zeggen ‘Samen zijn wij Bovenkerk, 
Bovenkerk zijn wij Samen’.
Maar in deze bijzondere tijden is het ook duidelijk dat, als je in de problemen zit, om hulp vragen niet gemak-
kelijk is.
Deze crisis is nog niet voorbij en daarom wil ik iedereen oproepen om ook in de komende weken elkaar een 
beetje in de gaten te houden en te helpen waar dat nodig is want alleen samen komen wij hier doorheen.

De komende maanden zal er géén zomerfeest zijn, géén historische dag en géén samen eten, géén Rock 
Urbanus maar we kunnen samen wel andere kleine activiteiten ontwikkelen of iemand die het nodig heeft aan-
dacht geven.
Door het wegvallen van deze evenementen hebben wij nog wat financiële middelen beschikbaar dus als u 
iemand bent die iets wil doen voor een ander meldt u zich aan bij het Bewonersplatform.
Als u iemand weet in uw straat die u met een bloemetje net even het juiste zetje zou kunnen geven meldt u 
zich aan of als u een idee heeft waar anderen mee geholpen kunnen worden maar een beetje hulp nodig is om 
het op te zetten of uit te voeren, meldt u zich aan bij het Bewonersplatform.

Bovenkerk is een mooie gemeenschap en vooral nu is het moment om dit aan elkaar te laten zien.
Rob van den Helder, voorzitter Bewonersplatform Bovenkerk

Column Rob van den Helder
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LAATSTE NIEUWS: DE CHOCOLADEBLIKJES ZIJN ONDERWEG NAAR BOVENKERK

Vanaf medio juni 2020 verkrijgbaar

Het is eind mei en nog steeds midden in Corona tijd. Na twee maanden begint de andere levensstijl te wennen 
of is het berusting? Wij hebben volop plannen, want onze nieuwe unieke St. Urbanus chocoladeblikjes zijn op 
een vrachtschip onderweg naar Bovenkerk. Vertrokken uit China hopen wij onze blikjes medio juni te ontvan-
gen. Voor ons een spannende tijd. 
We hebben samen met onze sponsors een uniek en prachtig blikje ontwikkeld. De mooiste versie die er te 
koop was. De St. Urbanuskerk kent iedereen in Amstelveen, al is het vanuit de vergezichten waar de 48 meter 
hoge toren altijd aan de horizon te zien is. De St. Urbanuskerk is maatschappelijk en cultureel van grote waar-
de, want er worden regelmatig allerlei concerten en evenementen in georganiseerd. 

Het is het enige neogotische bouwwerk gemaakt door architect Pierre Cuypers en niet voor niets een be-
schermd rijksmonument. 
We hebben veel aanvragen van mensen die willen helpen met acties voor het herstel van onze kerk. Daarom 
doen wij nu een oproep om concreet te helpen. Wij zijn op zoek naar mensen die bij hun werkgever of bedrijf 
onze unieke blikjes willen promoten. Als presentje naar relaties, misschien in het Kerstpakket, als geste aan 
het personeel of noem maar op. Wij helpen u op welke manier dan ook, dus laat van u horen!
De blikjes kosten acht euro, waarvan vier euro vijftig naar de actie ‘Help ons uit de brand’ gaat. Het blikje bevat 
een heerlijke St. Urbanus chocoladereep van 200 gram gemaakt door de chocoladefabriek van Martinez uit 
Amstelveen. Als extra optie hebben wij een soort boekenlegger waar een eigen tekst of logo op kan. En na-
tuurlijk hebben we ook nog onze St. Urbanus chocoladerepen in de smaken puur, melk of wit. Martinez Choco-
ladefabriek maakt voor ons deze heerlijke repen. 
Bij de eerste editie in 2019 hebben we meer dan € 30.000,- euro bij elkaar gespaard met de verkoop van de 
repen. Helpt u dit jaar weer mee? U kunt gebruik maken van de gratis bezorg services in Amstelveen en Aals-
meer door uw bestelling per telefoon of mail door te geven.
Meer weten of interesse? Neem dan contact op met:
Chris van den Helder, telefoon 06 – 27 88 69 66, e-mail chocolade@helponsuitdebrand.com
Te koop bij: Loogman tanken, Venstra boekhandel Libris, AH Bovenkerk, AH Westwijk, De Boemerang Maal-
derij, De Boemerang Binderij, Regelink verf en behang, Pijnacker autospuiterij, de pastorie van de St. Urbanus-
kerk en Chris van den Helder.

HET SPEELBADJE IS WEER OPEN 
Eindelijk was het zo ver. Woensdag 20 mei, de eerste dag dat het kinder-
badje in het Urbanuspark weer openging. En het was meteen een drukte 
van belang.De weken ervoor is het badje natuurlijk grondig schoonge-
maakt/geverfd door badmeester Jan. We openen het badje als de tempe-
ratuur minimaal 21oC is en natuurlijk de zon schijnt. Om niet te veel water 
te verspillen hebben we de volgende openingstijden vastgesteld:
- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat het badje rond        
 11:00 uur open en de stop gaat eruit rond 17:30 uur.
- op woensdag, zaterdag en zondag wordt het badje rond 10:00 uur  
 geopend en zal de waterkraan rond 18:00 uur dicht gaan.
Het badje wordt gerund door vrijwilligers, dus wilt u helpen het badje te 
openen en te sluiten dan horen wij het graag. Met het aanzetten ben je 
ongeveer 30 minuten kwijt. Met het uitzetten nog geen 5 minuten. Dus 
meld je aan bij Jan Folkers, badmeester.bovenkerk@kpnmail.nl of 
bij Lex Koot, lex.koot@ziggo.nl.
Tenslotte let een beetje op elkaar en laten we het badje en de ruimte 
erom heen schoonhouden. Des te langer kunnen we ervan genieten.
De badmeesters Jan en Lex
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Een avontuurlijke vrijbuiter met ideeën
Shanti Zanoli (36) is sinds begin mei de nieuwe 
Participe wijkcoach van Bovenkerk en Westwijk. 
Hij heeft alle kenmerken van een jonge sportieve 
avonturier met inmiddels heel wat levenservaring. 
Maar de langharige vrijbuiter is ook iemand die 
werkelijk geïnteresseerd is wat mensen beweegt. 
En iemand die luisteren ziet als zijn belangrijkste 
eigenschap.
Als voormalig veldwerker in Amsterdam-Osdorp 
leerde hij de rauwe kantjes van de samenleving 
kennen. ‘Maar ook in het ogenschijnlijk keurige 
Amstelveen zijn genoeg uitdagingen’, zegt de op-
volger van Hugo van der Kooij. ‘Hugo had als wijk-
coach een grote positie in de wijk. Hij heeft veel 
projecten in gang gezet. Ik zie dat als een voor-
deel en probeer de komende tijd in zijn slipstream 
dingen op te pakken en voort te zetten. Maar ik 
hoop ook dat ik waar nodig voor een nieuwe blik 
kan zorgen.
’
Gymleraar

Rond zijn twintigste had Shanti nog het idee dat hij gymleraar zou worden. ‘Tijdens mijn stage van het CIOS 
bleek dat ik daar redelijk goed in was. Maar wat me toen al opviel was dat er tijdens de gymles dingen gebeur-
den die ik niet begreep. Er was altijd een groep kinderen die gewoon niet wilde luisteren.’ 
Dat was voor hem reden om Pedagogiek te gaan studeren. ‘Als eindstage heb ik een half jaar in een achter-
standsbuurt in Rio de Janeiro in Brazilië gezeten. Dat was heel bijzonder, heel heftig: veel drugs, veel geweld, 
extreme armoede.’
Na afronding van zijn studie was hij jarenlang actief als veldwerker in Amsterdam-Osdorp. ‘Ik werkte vooral met 
overlast gevende of criminele groepen op straat: jongens en meiden die in principe niet op hulp zaten te wach-
ten en waarmee jij dan een relatie moet zien op te bouwen.’ In Haarlem was hij vervolgens actief als gezins-
coach en later als coördinator van het streetwork. 

Kitesurfen

Vorig jaar besloot Shanti om samen met zijn vriendin een nieuw leven te gaan opbouwen in Zuid-Europa. ‘Ik 
wilde gaan kitesurfen en gewoon surfen. En m’n vriendin zou met yoga aan de slag gaan. Ons plan was om 
met onze camper negen maanden door Portugal, Spanje en Italië te trekken en daarna een keuze te maken. In 
maart zaten we op Sardinië en toen brak de coronacrisis uit. We konden geen kant meer op. Uiteindelijk is het 
ons gelukt om met een cargoboot te ontsnappen van het eiland en via een lange omweg terug te keren naar 
Nederland. Wat natuurlijk helemaal niet ons plan was.’ 
Maar in no time wisten ze hun leven te herpakken. Shanti kreeg de baan van wijkcoach min of meer in de 
schoot geworpen. Er volgde twee sollicitatiegesprekken en die verliepen buitengewoon goed. 

Op avontuur

‘Momenteel ben ik op avontuur in de wijk. Ik probeer zoveel mogelijk sleutelfiguren te spreken, maar ook inwo-
ners en netwerkpartners. Ik ben benieuwd wat mensen hier aan het doen zijn, wat ze zien, wat ze vinden. Om 
de belangrijkste thema’s helder te krijgen en te kijken waar ik m’n tanden in kan zetten. 
Hij is momenteel bezig om ideeën uit te werken. ‘Er zijn bijvoorbeeld jongeren bezig om een skatebaan te 
realiseren in de wijk. Belangrijk is dat er genoeg vraag is, dat je zoiets opzet voor meer dan een paar jongeren. 
Het is belangrijk dat het een goede skatebaan wordt en niet een halfbakken iets.’ Ook wil Shanti verder met het 
thema ‘herdenken’. ‘In het verleden ben ik wel eens met jongeren naar voormalig kamp Vught geweest om de 
jeugd in contact te brengen met mensen die er veel over weten te vertellen, om te voelen wat daar allemaal is 
gebeurd.’ 
Ook de multiculturele samenleving in Bovenkerk en Westwijk heeft de bijzondere aandacht van Shanti Zanoli. 
‘Je hebt een mix van culturen hier: Indisch, Koreaans, Japans. De vraag is: hoe komen we nader tot elkaar, hoe 
komen we met elkaar in contact? Op zo’n manier dat we elkaar niet meer eng vinden. Dat we al die culturen 
zien als een verrijking. Dat kan op verschillende manieren: met voedsel, maar ook met film of met cursussen.’

Afspraken nakomen

Shanti heeft in zijn periode als veldwerker geleerd dat het belangrijk is om afspraken na te komen. ‘Dat als je 
zegt dat je iets doet dat je het ook echt doet. Dat lijkt zo simpel. Maar het vraagt wel tijd, het is gecompliceerd. 
Je hoeft de bal maar één keer te laten vallen en vervolgens ben je weer maanden aan het puinruimen. 

Mijn belangrijkste boodschap: maak geen halve beloftes.’
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Wijkcoach Hugo van der Kooij met pensioen

Na 35 jaar welzijnswerk gaat Hugo van 
der Kooij op 1 juli met pensioen. Hij ver-
trekt met een goed gevoel en kijkt terug 
op een mooi arbeidzaam leven. ‘Samen 
met anderen iets voor elkaar krijgen is 
het mooiste wat er is’, aldus Hugo. Na 
zijn opleiding tot sociaal werker heeft 
Hugo eerst nog een tijd bij AHOLD ge-
werkt op o.a. het hoofdkantoor in Zaan-
dam waar hij zich met marketing bezig 
hield. Maar dit was toch niet helemaal 
zijn ding. In 1985 stapte hij daarom 
over naar De Meent, waar hij sociaal 
cultureel werker werd. Al gauw werd 
hij coördinator jeugd- en jongerenwerk 
in Amstelveen. Onder zijn bezielende 
leiding werd dit groter en groter met 
veel bijzondere projecten zoals sport 
en spel op straat. Hugo steeg snel in 
de hiërarchie van het welzijnswerk tot in 
1998 een herseninfarct hem noodlottig 

werd. Hugo heeft 2 jaar lang een intensieve revalidatiestrijd gevoerd. Daarna heeft hij besloten geen zware managementfunctie 
meer te bekleden. Hij heeft vervolgens nog wel veel projecten opgezet en begeleid. In 2013 werd hij wijkcoach van Westwijk en 
Bovenkerk. Sindsdien zien wij hem veel in Bovenkerk. 

Band met Bovenkerk
Hugo heeft overigens al veel langer een sterke band met Bovenkerk. Hij is al zo’n veertig jaar de partner van Karin Koot, een 
dochter uit de roemruchte familie Koot die zeker bij de autochtone Bovenkerkers heel bekend is. Vader Leo deed al veel vrijwil-
ligerswerk en dat enthousiasme heeft hij overgebracht op zijn kinderen en ook hun partners. Al voor Hugo beroepsmatig in 
Bovenkerk kwam werken was hij hier actief als vrijwilliger, onder andere samen met zijn zwager Lex bij het muziekfestijn Back 
to Bovenkerk. Hugo heeft altijd een warm gevoel gehad bij Bovenkerk. De dorpse sfeer, het ‘ons kent ons’, de bereidheid om 
wat voor elkaar te doen zijn eigenschappen waar hij echt blij van wordt. Hij ziet overigens ook wel verbeterpunten. ‘Betrek 
Bovenkerk-Zuid beter bij de activiteiten en blijf jongeren uitnodigen om mee te doen. Nu zijn het vooral ouderen die de kar trek-
ken. Saamhorigheid en solidariteit zijn nu groot, maar zorg ook dat dat behouden blijft’, aldus Hugo. Hij geniet van de plannen 
die er zijn om van Bovenkerk nog meer een Parel aan de Poel te maken.

Wijkcoach
Als wijkcoach had Hugo in Bovenkerk eigenlijk een heel eenvoudige opdracht: ‘zorg dat het een nog leuker dorp wordt’. Maar 
hoe doe je dat? Hugo heeft daar op zijn geheel eigen wijze invulling aan gegeven. Zijn creativiteit en inzet wist hij op anderen 
over te brengen waarbij hij nooit te beroerd was om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Hij wist een prettige, sociale 
sfeer te creëren. Iedereen kon bij hem aankloppen met vragen, om zorgen te uiten of gewoon om een bakje koffie te drinken. 
Veel van zijn werkzaamheden zijn niet direct zichtbaar, maar wel heel nuttig voor het dorp. Voor het Bewonersplatform was hij 
een enorme steun. 

Trots
Op de vraag aan Hugo om drie onderwerpen te noemen waarop hij met bijzondere voldoening terug kijkt noemt hij als eerste 
P60. Hugo heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming in 2001 van dit poppodium. Er ging maar liefst twaalf jaar 
voorbereiding aan vooraf. Hugo is nog lang voorzitter geweest en werd door Burgemeester Jan van Zanen de eerste ‘Nacht-
burgemeester van Amstelveen’ genoemd. Als tweede noemt Hugo de succesformule van sport en spel op straat. Met eenvou-
dige middelen werd er in buurten en wijken een campinggevoel gecreëerd. Mooi dat AmstelveenSport met de Buitenspeelbus 
dit project voortzet. Als derde is Hugo trots op het aanslaan van de formule ‘welzijn op recept’. Mensen helpen met welzijn in 
plaats van een pilletje. ‘Het is fantastisch als je voor mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij het verschil kunt 
maken en daarmee dure zorg kunt voorkomen’. 

Afscheid
En dan nu het einde van zijn baan bij Participe Amstelland. Tijd om meer huishoudelijke taken te verrichten, want Karin blijft 
voorlopig nog werken. Ook meer tijd voor zijn hobby’s fietsen, lezen en museumbezoek. Maar ook vrijwilligerstaken die Hugo 
naast zijn werk al deed blijven doorgaan, zoals bij Amstelveen Oranje, Comité 4 en 5 mei, De Schakel en als voorzitter van de 
Stichting Amstelidee. En Hugo kennende zal het niet verbazen als daar nog een paar andere activiteiten aan toegevoegd wor-
den. Maar niets moet meer. Het is Hugo gegund. Bovenkerk is hem dankbaar en wenst hem een zorgeloos pensioen!



HERSTEL URBANUSKERK

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met 
het afronden van de tekeningen, berekeningen en 
beproevingen van de steiger dat onder de viering en 
het priesterkoor geplaatst gaat worden. Een en an-
der is goedgekeurd door de gemeente, waardoor de 
fysieke uitvoering van het werk door Aannemingsbe-
drijf Nico de Bont kon beginnen.
Foto Urbanuskerk
Op 4 mei is de steiger voor dit deel van het werk 
aangevoerd, wellicht wat uit het zicht, omdat deze 
steiger binnen in de kerk opgebouwd gaat worden. 
Inmiddels staan de eerste stramienen van de steiger. 
Vooruitlopend op het plaatsen van de steiger is het 
puin dat onder de viering lag, verwijderd door middel 
van een slooprobot. Dit was zo bedacht, omdat dan 
niemand onder de viering hoefde te komen.
De komende periode gaan we verder met het opbou-
wen van de steiger in dit binnen deel van de kerk. 
Naar verwachting zullen we over een aantal weken 
beginnen met het opbouwen van de buitensteiger 
rondom het schip.
Zoals op 18 februari door projectleider Evelien 
Schrijver is uiteengezet omvat het plan van aanpak 
de volgende werkzaamheden:
- viering gewelf en priesterkoorgewelf veilig      
 stellen
- proefgewelf herstellen
- daarna alle bestaande gewelven stabiliseren 

en herstellen
- vervolgens dak aanbrengen boven de gestabili 
 seerde gewelven en nog te herstellen gewelven
- opmetselen verwoeste gewelven
- herstelwerk interieur kerk.

VERKEERSZAKEN

Door de Coronacrisis kreeg de Gemeente Amstelveen ongewild ineens te maken met andere financiële pri-
oriteiten waardoor het plan van de ‘knip in Legmeerdijk en Noorddammerlaan’ even op een wat lager pitje is 
komen te staan.
Ook de ambtenaren die er mee bezig zijn moesten plotseling vanuit huis gaan werken, zodat het tekenen en 
uitwerken van het plan enige vertraging opliep. 
Maar de gang zit er weer in en de plannen zijn bijna geheel uitgewerkt.
Tevens moet er nog gekeken worden uit welk potje het gefinancierd kan worden.
De knip komt bij de Urbanus en de parkeerplaats van café restaurant Silversant blijft van twee kanten bereik-
baar.
Om te voorkomen dat er sluipverkeer kan ontstaan om de knip te omzeilen zullen er in andere straten verkeers-
maatregelen genomen worden om dit te voorkomen. Die plannen zijn nog niet geheel uitgewerkt.
Als de plannen klaar zijn zal de Gemeente alle bewoners van Bovenkerk een brief sturen met daarin alle plan-
nen zodat iedereen daarop kan reageren. Daarna wordt een verkeersbesluit genomen waarna de aanbeste-
ding volgt.
Het fietspad Zwartepad/Kazernepad langs het station van de Museumtram zal als alles volgens planning ver-
loopt in oktober dit jaar weer gereed zijn zodat de snelle fietsroute eindelijk weer open zal zijn.
Van Piet Sterrenberg, verkeerscommissie Bewonersplatform
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BUITENSPEELBUS 

Als de ontwikkelingen rond de coronacrisis het toela-
ten komt de Buitenspeelbus van AmstelveenSport op 
uitnodiging van het Bewonersplatform van 6 t/m 9 juli 
a.s. naar Bovenkerk. De bus heeft verschillende sport- 
en spelmaterialen bij zich. Denk hierbij aan straathoc-
key, voetbal, volleybal, tennis, skaten, frisbee, space-
scooters, 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 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 peuterbadje in het 
Urbanuspark deze dagen ook 's avonds open. Volg de 
informatie via social media.

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN IN NOORDDQMCENTRUM

In het Noorddamcentrum worden diverse activitei-
ten voor ouderen georganiseerd. Iedere woensdag 
van 10 tot 12 uur kunnen ouderen koffie drinken of 
deelnemen aan de KBO-soos. Iedere laatste vrijdag 
van de maand van 18 tot 20 uur is er Samen Eten. 
Vanwege het coronavirus kwam er in maart een 
abrupt einde aan deze activiteiten. Voor veel oude-
ren is dat heel vervelend. Het zijn activiteiten waar 
veel mensen plezier aan beleven en naar uitzien. 
Maar ook de vrijwilligers missen deze activiteiten. 
Om toch de band met de deelnemers in stand 
te houden is hen in samenwerking met de KBO 
Bovenkerk-Aalsmeer maandelijks een kleine atten-
tie bezorgd. Eind maart heeft iedereen een zakje 
paaseitjes ontvangen, eind april een zakje met 
vergeet-me-niet-zaadjes en eind mei een mooie 
puzzel van de Urbanustoren. Dankzij de hulp van 
veel sponsoren waaronder de Stichting Amstelidee, 
Egmana, de RABO-bank, Partcipe Amstelland en 
Zorg en Zekerheid hebben de KBO Bovenkerk-
Aalsmeer en het Bewonersplatform Bovenkerk dit 
kunnen realiseren.
Hoewel de regeringsmaatregelen het mogelijk 
maken om in juni weer voorzichtig te starten met 
activiteiten in het Noorddamcentrum vinden wij 
het niet verstandig om dit voor ouderen ook daad-
werkelijk te gaan doen. We hebben het over een 
kwetsbare doelgroep waarmee we niet voorzichtig 
genoeg kunnen zijn en waarvan veel deelnemers 

op dit moment ook nog heel huiverig zijn om in een 
groep samen te komen. Wij willen de start van de 
genoemde activiteiten daarom voorlopig in ieder geval 
uitstellen tot de maand september. In de loop van au-
gustus bekijken we in hoeverre het verantwoord is om 
weer samen koffie te drinken, te eten en activiteiten 
met elkaar te ondernemen. Ook zullen we aandacht 
schenken aan de voorwaarden die we daarbij in acht 
moeten nemen.

Het Amstelveense gedeelte van de museumspoor-
lijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en 
het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is op 
25 mei jl. definitief aangewezen als gemeentelijk 
monument vanwege de cultuurhistorische waarde. 
De gemeente Amsterdam werkt ook aan een aan-
wijzing. Hier heeft de Erfgoedcommissie net als in 
Amstelveen geadviseerd dat het spoortracé van 
grote waarde is als onderdeel van de tussen 1912 
en 1918 aangelegde Haarlemmermeerspoorlijnen. 
Alle aan het Amstelveense deel van het spoor 
gelegen stationsgebouwen, spoorwegwachterswo-
ningen en dienstwoningen hebben al een monu-
mentale status. 

MUSEUMSPOORLIJN DEFINITIEF MONUMENT



- 

Column Cor de Horde Een licht knikje met het hoofd

Misschien heeft u mij ook wel eens zien zwalken in Boven-
kerk, notabene op klaarlichte dag. Nee ik was niet beneveld. 
Nee ik had geen rode wijn gedronken, ook al schijnt dat tot 
dusverre het beste medicijn te zijn tegen corona.
Nee ik was niet aan het dwalen of ronddolen. Ik liep sim-
pelweg over straat maar dan wel met de anderhalve meter 
maatregel van het kabinet duchtig in het hoofd geprent. Het 
is immers het elfde gebod, niet van Mozes maar van Rutte: 
Gij zult uw medemens niet dichter dan anderhalve meter 
benaderen.
Inmiddels heb ik al vele weken door Bovenkerk gezwalkt. 
Rechtdoor wandelen is namelijk fysiek onmogelijk, dat moet 
u toch ook opgevallen zijn.
Wandelen is tegenwoordig een soort slalommen geworden. 
Korte slalommetjes als het gaat om het ontwijken van een 
enkele tegenvoeter en reuzenslaloms als er complete groe-
pen moeten worden omzeild. Dat gebeurt overigens trend-
matig steeds meer. En terwijl je dan aan het slalommen 
bent is het zaak om vooral vriendelijk te blijven glimlachen 
met zo’n blik van: ik kan er ook niks aan doen of: wat zijn we 
toch beide ongelooflijk beleefd en welopgevoed, vinuniet? 
Als ik een hoed of pet droeg dan zou ik hem hoffelijk even 
afnemen en daarna een licht knikje maken met het hoofd. 

Slalommen is de nieuwe etiquette in het boek: Hoe heurt 
het? Op veel trottoirs of wandelpaden is het slalommen 
eenvoudig. Je moet alleen blijven opletten. Wandelen is 
tegenwoordig een serieuze zaak van concentratie.  En 
op sommige smalle weggetjes dien je ook over de nodige 
lenigheid te beschikken om uit te wijken.
Het zwarte pad naar de kippenbrug vergt soms heel wat 
sportiviteit om de finish ongeschonden te bereiken. De 
doorgaande fietspaden  daarentegen zijn een verademing. 
Ze lijken wel vooruitlopend op mogelijke contactcrises 
ontworpen te zijn. 
Er is kennelijk aan de tekentafel al rekening gehouden 
met anderhalve meter afstand in geval van calamiteiten en 
besmettingsgevaar. Mooi zo, overheid!
Een mens kan zich in de evolutie alleen staande houden 
door aanpassing. Daarom heb ook ik in de loop van de 
afgelopen tijd voor mijn wandelingetjes en hardloopsessies 
de meest veilige route gekozen. Een kwestie van ervaring, 
trial and error. Mijn route is zogezegd veilig met een licht 
ingecalculeerd risico op contact. Daarmee hoop ik oud te 
worden. Nee, meer vertel ik u niet. Het is zogezegd ge-
heim, begrijpt u wel?
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Berichten van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus 

In het maartnummer berichtten wij u nog over onze plannen voor mooie concerten in de Augustinuskerk en de Kruiskerk die 
normaliter in onze eigen kerk zouden worden gehouden. Helaas kwam snel hierna het bericht dat samenkomsten van (toen 
nog) meer dan 100 personen niet meer mochten vanwege de coronacrisis.
Wij hopen, met u, dat deze concerten te zijner tijd weer doorgang kunnen vinden. Intussen zitten wij uiteraard niet stil, ondanks 
de crisis. En zo maken wij weer plannen voor onder andere de kruiswegstaties van onze Urbanuskerk.
In de Urbanuskerk hangen kruiswegstaties van de hand van de Haarlemse kerkschilder Frans Loots (1863-1924). De staties 
waren zeer beeldbepalend voor de kerk en menige kerkbezoeker is vertrouwd met en gesteld op deze mooie staties.
De staties zijn nu opgeslagen. Ze zijn door de brand helaas nogal beschadigd geraakt. De staties zoveel mogelijk in oude staat 
terug brengen is dan ook uiterst kostbaar. Toch willen we dat restaureren heel graag laten doen, want de staties hebben een 
hoge kwaliteit en hebben in een officieel rapport het hoogste kwaliteitscijfer gehaald. 
Frans Loots was dan ook een hele goede schilder. Hij begon zijn carrière in Culemborg waar hij zijn eerste kruiswegstaties 
in fases afleverde tussen 1893 en 1897. Onze staties dateren uit 
1898. In dat jaar zijn ze alle veertien in één keer geplaatst om het 
25-jarig priesterschap van pastoor Filbry te vieren.
We hebben een heel goede restaurateur gevonden die onze 
staties kan restaureren. Uiteraard is het hele proces van zo lange 
termijn dat we als Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urba-
nus, met instemming van het parochiebestuur, besloten hebben 
per statie te bekijken hoe de restauratie kan vorderen. 
Er is namelijk veel geld mee gemoeid. In de loop van de jaren 
moet worden bekeken hoe we verder gaan en hoe we het beno-
digde geld bij elkaar kunnen krijgen, er zal dus nog veel fondsen-
werving nodig zijn. We zijn in gesprek met het Museum JAN in 
het oude dorp (voorheen Museum Jan van der Togt) om daar een 
eerste statie en plein public te laten restaureren zoals met andere 
beroemde schilderijen is gedaan (denk aan de Nachtwacht en Het 
Lam Gods). Bezoekers van het museum kunnen zien hoe de restauratie wordt uitgevoerd en hoe die vordert. De staties zullen 
mooier dan ooit in onze kerk pronken. 
We willen uiteraard veel publiciteit halen bij dit proces. In museum JAN zal ook uitgebreid informatie worden gegeven over het 
proces, de staties en schilder Frans Loots. 
Wij hopen van harte dat onze donateurs deze actie verwelkomen en een kijkje zullen gaan nemen in museum JAN teneinde 
met eigen ogen te zien hoe een en ander vordert. Door de coronacrisis hebben wij nog geen goed zicht op de exacte periode 
en tijden van de restauratie. 
Wij zullen u te zijner tijd nader informeren via onze site www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl. Ondertussen zijn wij ook bezig 
subsidieverschaffers te benaderen om voor deze belangrijke restauratie subsidie te verkrijgen.
N.B. In het boek dat wordt samengesteld voor de heropening van de Urbanuskerk eind 2021 (dat hopen we van harte!) zal een 
zeer uitgebreid en rijk geïllustreerd hoofdstuk worden gewijd aan Frans Loots en onze kruiswegstaties. Er valt namelijk nog veel 
meer over te vertellen, zo meldt Dolf Middelhoff, de redacteur van het boek.
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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. 
Er is nog een bewonersavond ge-
pland in 2020: woensdag  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
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Wist u dat.............

Het bewonersplatform Bovenkerk ook 
een website heeft: www.bovenkerk.info 
Hier vindt u alle nieuws over Bovenkerk. 
Onder andere verhalen van en over mar-
kante Bovenkerkers.
Op de site vindt u ook b.v. ook Boven-
kerk in oude ansichten. U kunt dit vinden 
onder menu item Foto/Video Daar vindt 
u oude ansichten, foto`s, het zijn er 
bijna meer dan 450 uit het archief van 
Boekhandel Rosenberg of verzameld op 
beurzen. Nieuw is het menu item 
INGEKLEURD, oude zwart-wit foto`s met 
de computer ingekleurd, het resultaat 
echt verbluffend. Hier vind je ook een 
film uit 1952. 
Tevens een uitgebreide collectie van 
René Boerlage, geboren en getogen 
Bovenkerker. Hij heeft ontzettend veel 
beelden verzameld die absoluut de 
moeite waard zijn om te gaan bekijken.

Behalve foto’s uit het archief van Boek-
handel Rosenberg komen daar ook
‘Urbanuspillen’ uit. Een aantal exempla-
ren is te lezen op de website.
Het was een ‘14-daags contactblad tus-
sen onze militairen in Indonesië en de 
St. Urbanusparochie in Bovenkerk’. Over 
nostalgie gesproken, 1951!

Het Bewonersplatform Bovenkerk heeft 
eind mei/begin juni in samenwerking 
met de KBO Bovenkerk-Aalsmeer en 
Amstelveen/Ouder-Amstel aan ca. 1.000 
ouderen een puzzel van 120 stukjes 
cadeau gegeven. Deze actie is mede 
mogelijk gemaakt met financiële hulp van 
Stichting Amstelidee, Egmana, Zorgver-
zekeraar Zorg en Zekerheid, Rabobank 
en Participe Amstelland. In deze tijd van 
extra eenzaamheid in verband met alle 
coronamaatregelen wilden wij graag iets 
bijzonders doen voor de ouderen. De foto 
op de puzzel is gemaakt door Dolf Mid-
delhoff. Hij heeft toestemming gegeven 
om de foto belangeloos te gebruiken, zie 
linksonderaan pagina.Bij de puzzel was 
ook een prachtig gedicht gevoegd van 
onze stadsdichter Matthijs den Hollander 
dat hij speciaal voor deze gelegenheid 
heeft geschreven. Het gedicht is zo mooi 
dat wij u deze niet willen onthouden!

Mijn kerk
Dit is mijn kerk, een goddelijk mensen-
werk
ik bouw haar met mijn eigen handen
robuust torent zij uit boven de bocht
waarlangs lanen en rijke oeverlanden
van zoveel rust bedaren
wisselbanen licht stromen uit wolk
en horizon over haar silhouet waaruit
zwaar klokgelui zwenkt over dorp en 
water
en spoelt en samenvloeit in een myriade
van in tegenlicht glinsterend
Poelwater
dit is mijn kerk, een goddelijk mensen-
werk
ik bouw haar met mijn eigen handen
van waar je haar ook nadert
verandert steeds het perspectief
schrik je soms want is ze plots zo klein
of groot of zelfs eventjes verdwenen
onderaan de toren voel ik haar
broederlijke band en leg mijn hand
op haar warme stenen
maar altijd kniel ik in gedachten
daarbinnen bij het laatste lichtje
stil op haar koele vloer
en hoop en wens en bid en weet
dit is mijn kerk, een goddelijk mensen-
werk
samen bouwen we haar met onze eigen 
handen.

Een puzzel voor onze 
ouderen

Foto puzzel: Dolf Middelhoff


