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Zaterdag 26 september: Bovenkerkse Zaterdag 26 september: Bovenkerkse 
Burendag met brunch, muziek en Burendag met brunch, muziek en 
historische speurtochthistorische speurtocht
Beste buurtgenoten, in deze coronatijd 
zijn veel leuke activiteiten in ons dorp 
helaas afgelast. Daarom hebben het 
Bovenkerkse Bewonersplatform en 
het organisatieteam van het jaarlijkse 
Zomerfeest de krachten gebundeld om 
een coronaproof evenement voor alle 
Bovenkerkers te organiseren. Hiervoor is 
de Nationale Burendag op zaterdag 26 
september a.s. uitgekozen.
Burendag is een initiatief van het Oran-
jefonds. Bekend onderdeel is de Buren-
brunch die in Bovenkerk die dag van 
11:00 uur tot 15:00 uur wordt gehouden 
in het Urbanuspark. Het is een kleinscha-
lig evenement met, naast een lekkere 
brunch, activiteiten voor kinderen, mu-
ziek én een wandeling door Bovenkerk. 
Uiteraard alles op 1,5 meter afstand 
van elkaar. Bij mooi weer gaat het badje 
open en de Buitenspeelbus van Amstel-
veen Sport is aanwezig.

De wandeling wordt heel speciaal. Het is 
een historische speurtocht met als doel 
jong en oud en nieuwe en oud-Bovenker-
kers met elkaar te verbinden. Al wande-
lend kom je van alles te weten over de 
geschiedenis van ons dorp.

De speurtocht gaat door het oude ge-
deelte van Bovenkerk, door de nieuw-
bouw en langs de grenzen van het dorp.

Lees verder pagina 3                           
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Fotoimpressie herbouw Urbanuskerk, foto's van Dolf Middelhoff
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Op diverse punten zijn activiteiten te doen en de inwendige mens wordt ook niet vergeten. Vanaf 11:00 uur kun je starten bij 
één van de 5 startpunten, te weten; 

- het Urbanuspark
- Hoogeveen aan de Noorddammerlaan
- Hoek Mgr. Dr. H. Poelslaan/Brouwerslaan 
- het VOKA-gebouw aan de Vierlingsbeeklaan 
- Jeu de Boulesbaan, tegenover Ringslang 10.
Als aandenken ontvangen alle deelnemers aan de wandeling een boekje met mooie verhalen en wetenswaardigheden over 
Bovenkerk

Wil je tijdens de Burendag aanwezig zijn bij de brunch én meedoen aan de speurtocht of kiezen voor één van deze activiteiten? 
Meld je dan aan bij Lex Koot (lex.koot@ziggo.nl).

Column Rob van den Helder

Beste Bovenkerkers

Op dit moment zal iedereen op zijn eigen manier het dagelijks leven organiseren rekening houdend met het Coronavirus. Wij 
kunnen dit virus alleen onder controle krijgen als wij allemaal rekening houden met elkaar en de voorgeschreven voorschriften 
in acht nemen en opvolgen. 
Door het Coronavirus hebben wij de afgelopen maanden geen dorpsevenementen kunnen organiseren omdat dat niet mogelijk 
was of teveel risico zou opleveren voor de verspreiding. Wij vinden dat uiteraard jammer maar het is even niet anders.
‘Burendag’ is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen met je buren en de buurt viert. Het is een dag waarop je gezellig 
samenkomt in het dorp. 

Ook door de huidige ontwikkeling van het virus is dat uiteraard niet echt mogelijk. Toch heeft een groep enthousiaste vrijwil-
ligers de afgelopen weken hard gewerkt om te kijken wat wel mogelijk is. Ik ben erg blij dat wij in deze uitdagende tijden, op 
gepaste afstand, toch weer een uniek evenement mogen beleven in Bovenkerk.
Op zaterdag 26 september 2020 is de Burendag en organiseert het Bewonersplatform Bovenkerk een mooie wandeling voor 
jong en oud door Bovenkerk. Ik hoop dat u als individu, als gezin, jong en oud, heel veel plezier aan deze unieke wandeling 
mag beleven want Samen zijn wij Bovenkerk, Bovenkerk zijn wij samen.

Er lopen nog een aantal belangrijke zaken op dit moment. Uiteraard de verkeersdiscussie die de gemeente heeft opgestart 
met betrekking tot de knip op de Noorddammerlaan en Legmeerdijk. Gelukkig hebben vele Bovenkerkers een reactie naar de 
gemeente gestuurd waarvoor hartelijk dank. 
Op het moment van de voorbereiding van deze krant is door de vakantie periode nog geen goed beeld van de conclusie van 
de gemeente maar zo gauw die er is zullen wij dit direct communiceren via onze website, www.notabenebovenkerk.nl.
Daarnaast zijn wij als bestuur in een vergevorderd stadium om tot een verbouwing van het Noorddamcentrum te komen. Zo 
gauw er meer duidelijkheid is gaan wij de komende weken de verenigingen, buren en alle Bovenkerkers over deze plannen 
informeren.

Als laatste wil ik nog even melden dat ik zeer trots ben dat op 11 september in een sobere kleine bijeenkomst de eerste steen 
wordt gelegd als formele start van de herbouw van onze mooie Urbanus. Op dit moment wordt er zeer hard gewerkt aan de 
kerk en ik wens het kerkbestuur en de bouwers heel veel succes de komende tijd bij het verwezenlijken van de herbouw van 
onze kerk.

Rob van den Helder, voorzitter bewonersplatform Bovenkerk.
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Berichten van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Open Monumenten dagen september 2020
In het weekend van 12 en 13 september is het Open Monu-
menten weekend. Helaas kan niet voldoende aan de corona-
voorschriften worden voldaan, dus is er een aangepaste Open 
Monumentendag op zaterdag 12 september van 11.00 tot 17.00 
uur.

Programma
De voorbereidingen beginnen om 10.00 uur (opbouw van de 
presentatie-marktkramen, deze worden opgesteld vóór de 
Urbanuskerk). Vanaf 10.30 uur is er koffie en appelgebak.
Om 11.00 uur is de spectaculaire aankomst van het eerste 
Urbanus-Chocoladeblikje en tevens de opening van de Open 
Monumenten Zaterdag 2020.

Wat is er te doen en te zien?
Rina Mönch staat met een aantal dames klaar om bezoekers 

te laten zien wat er voor restauratiewerkzaamheden gebeu-
ren aan bijvoorbeeld kazuifels en vaandels.
Een aantal 'stenenbikkers' zal laten zien wat er nodig is om 
de neergestorte steentjes uit het gewelf weer bruikbaar te 
maken. Zeer de moeite waard!

Coronamaatregelen
De marktkramen worden voorzien van een doorzichtige plas-
tic wand.
Er is een looproute gemaakt door de toren (door de ene 
deur in en er weer uit door de andere deur). Door een glazen 
deur kunnen de bezoekers zien wat er binnen in de Urbanus 
gebeurt.
Aan hekken zijn diverse foto’s van de restauratie opgehan-
gen en er kunnen ook vragen worden gesteld
.

Respecteer overal de anderhalvemetermaatregel!
Komend uit de toren, loopt men via de andere kramen:
- Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, met boeken,
  etc.;
- Urbanus-Chocoladekraam, waar (liefst pinnen) voor € 8,00
  een Urbanusblikje met Urbanuschocoladereep naar keuze te
  koop is.
Om 12.00 uur wordt bekend en zichtbaar gemaakt wat de 
nieuwe stand wordt op de 'Geldmeter aan de toren'. Spannend!
Om 17.00 uur sluit de Open Monumenten zaterdag 2020.

Laatste nieuws Urbanus Chocoladeblikje

Op 12 september gaat het dan eindelijk gebeuren. Misschien heeft u onze reclame-uitingen al gezien. We gaan er een echt 
corona proef feestje van maken. Her eerste blikje komt met muziek naar de kerk. Of misschien toch anders? Per boot? Uit de 
toren? Per drone? Of ………………… reden genoeg om te komen kijken en u hoeft niet aan de kant van de kerk te staan maar 
beter is aan de overzijde. Voorprogramma om 10.30 uur. Vanaf 11.00 uur gaat de officiële verkoop beginnen.
Chris van den Helder. Verkoper St. Urbanus Chocolade Blikjes

Herstel van de 'paramenten' van de St Urbanuskerk

Tijdens en na de brand in september 2018 waren ook de zg. paramenten die in de kerk aanwezig waren, vernietigd of sterk 
beschadigd. Deze paramenten, onder andere vaandels en kazuifels, zijn een belangrijk cultureel erfgoed van ons dorp. Vrijwel 
alle clubs en verenigingen in ons dorp hadden bijvoorbeeld een vaandel dat trots werd meegedragen in optochten en proces-
sies.
Enkele van deze paramenten waren het redden nog waard na de brand, vanwege hun kostbaarheid of bijzonder historische 
betekenis of omdat ze niet zo erg beschadigd waren. 
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Rina Mönch wist een wel heel bijzonder enthousiaste groep deskundige dames te verzamelen die in haar ‘atelier’ aan het werk 
togen. Een moeilijke klus, de paramenten moesten zoveel mogelijk teruggebracht worden in hun oude staat. Als u een kijkje 
neemt op de site van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus kunt u nog meer informatie vinden over dit moeilijke 
maar dankbare proces. Hieronder vindt u de laatste informatie over deze klus.
Ondanks de vakantie wordt er rustig doorgewerkt aan het herstel van de vaandels van de St Urbanuskerk waarvan er nu 4 
klaar zijn. Aan de andere vaandels wordt nog gewerkt of wordt gewacht tot we er de goede stof voor gevonden hebben. Voor 
één vaandel hebben we een blauwgroene stof nodig. Daarvan hebben we pas ergens een staaltje besteld, om te kijken of dit 
stof is waarmee we verder kunnen. De originele brokaten stof heeft een ingewerkt patroon van een kruis. Dit soort stoffen is 
helaas niet (meer) te krijgen dus het wordt een alternatief.
Dat iedereen meeleeft met ons project is wel duidelijk. We mochten al ergens stof ophalen om te gebruiken en ook hebben we 
drie kasten met naaigaren op mogen halen, gevuld met echt álle kleuren van de regenboog. Nu grijpen we zeker niet meer mis! 
Voor goudgalon en franjes pakken we gewoon even een marktje of gaan we naar Amsterdam.

Er wordt op dit moment nog gewerkt aan drie oude vaandels, de baldakijn, twee gedenkvaandels van kazuifelrestanten en een 
oude zwarte kazuifel set.
De drie vaandels schieten al lekker op. Aan de baldakijn is nog wel veel werk te doen: hiervan was het hemeltje bedekt met 
brandgaten, dus hebben we alles uit elkaar gehaald, gewassen en gestreken, en daarna een nieuw hemeltje geknipt. Dat krijgt 
drie lagen stof. Nu moeten we alles er weer op rijgen. Daarna naaien we de lagen aan elkaar voordat we het hemeltje weer 
in de baldakijn kunnen zetten. Een van de drie kazuifels is klaar. Het was die waar een gat in gebrand was bij de arm. Er ligt 
er een die is gewassen en klaar is om weer in elkaar gezet te worden en er is nog een kazuifel waar net als  het kelkvelum, 
de stola en de manipel nog niets mee gebeurd is. Het vaandel met Alfa en Omega hing tot 23 juni van dit jaar nog steeds in 
de kerk. Het eerste wat er gebeuren moest om dit tere weefsel te redden was het van de vaandelstok afhalen. Dit is het enige 
vaandel waarop rechtstreeks op het textiel geschilderd is, dus wilden we het zeker behouden. Met zijn drietjes hebben we het 
vaandel op vlieseline gestreken. Niet op de strijkplank, want die is te smal, maar op een tafel met een dikke handdoek erop. 
Eerst strijken en vervolgens kijken of alles goed blijft liggen. Nu moeten alleen het band en de franje er nog op worden aange-
bracht.
Wordt vervolgd! Rina Mönch
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Wandeling 'ontdek ons Bovenkerk' op burendag 26 september

In samenwerking met de KBO Bovenkerk-Aalsmeer en een groep enthousiaste Bovenkerkers organiseert het Bewonersplat-
form op Burendag, zaterdag 26 september, een wandeling door Bovenkerk. De organisatie van de wandeling berust bij de 
personen die in betere tijden het ‘Samen Eten in Bovenkerk’ verzorgen. 
U kunt deze wandeling starten tussen 11.00 en 15.00 uur. U loopt individueel met uw familie, buren, vrienden en kennissen en 
bepaalt zelf hoe laat u begint te wandelen. Zo loopt iedereen in een klein groepje waarbij de 1,5 meter goed in acht kan worden 
genomen en er op een veilige manier kan worden gewandeld. De wandeling is een paar kilometer, maar als u dat te ver vindt 
kunt u de tocht naar eigen inzicht inkorten.
We nodigen u van harte uit om op deze dag mee te doen. Het zou helemaal leuk zijn als u op deze dag ook uw kinderen en/of 
kleinkinderen meeneemt. Het is burendag dus ook uw buren, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. En je hoeft niet per 
se in Bovenkerk te wonen om mee te doen. U mag iedereen uitnodigen om mee te lopen.
De titel van de wandeling is: ‘ONTDEK ONS BOVENKERK’. Er is een uniek boekje gemaakt met veel oude foto`s en verhalen. 
Iedere deelnemer krijgt een boekje, met daarin ook een plattegrond van de wandeling. Het zou helemaal leuk zijn als jong en 
oud met elkaar de wandeling gaan maken. De ouderen vertellen over het Bovenkerk van vroeger en de jongeren over het Bo-
venkerk van nu.  Er zijn deze dag maar liefst vijf startplekken. U kunt beginnen en stoppen waar u wilt. Bij elke startplek is een 
kraam met vrijwilligers van wie u een wandelboekje krijgt en die u verder op pad helpen. De vijf plekken waar u kunt starten 
zijn:
1. De winkel van Hoogeveen aan de Noorddammerlaan 110. In de etalage maken wij een expositie van pentekeningen 
              van Douwe van der Leest van mooie plekken in Bovenkerk.
2. De Mgr. Dr. Poelslaan , op de hoek met de Pastoor Roozenlaan. In deze eerste ‘lief- en leedlaan’ van Amstelveen krijgt
              u uitleg over de betekenis hiervan. Ook staan er heerlijke hapjes voor u klaar.
3. VOKA, Vierlingsbeeklaan 24. Hier krijgt u koffie/thee/fris met appelgebak dat speciaal voor u is gebakken door cliën
              ten van Ons Tweede Thuis. Ook kunt u hier oudhollandse spelletjes doen zoals ringwerpen en spijkerpoepen.
4. Jeu de Boulesbaan, tegenover Ringslang 10. Hier kunt u onder toeziend oog van een deskundige jury testen hoe goed
              u een bal in een ring kunt werpen. En uiteraard ontbreekt een versnapering niet.
5. Urbanuspark, bij het peuterbadje. Hier zijn verschillende evenementen waarvan u kunt genieten. Ook wordt hier een 
Burenbrunch georganiseerd. Als u hieraan wilt deelnemen kan dat ook. Zie het bericht hierover elders in deze Nota Bene. U 
moet zich dan wel van tevoren aanmelden bij Lex Koot, 06-55216008 of e-mail lex.koot@ziggo.nl.
Naast het wandelboekje krijgen de deelnemers ook een lijst met vragen over plekken die u onderweg ziet en waarop u de 
score van de activiteiten kunt bijhouden. Voor de winnaar loven wij een leuke prijs uit.
Doet u ook mee op Burendag? Wij hopen u te mogen verwelkomen. De wandeling, het boekje en alle versnaperingen onder-
weg worden u gratis aangeboden. 
Team: Samen Eten In Bovenkerk

WhatsApp fraude (vriend-in-noodfraude)

Bij vriend-in-noodfraude krijgt u via WhatsApp zogenaamd een dringend verzoek 
van een vriend(in), familielid of bekende om snel geld over te maken. In werkelijk-

heid komt het appje van een oplichter die zich voordoet als een bekende die u op slinkse wijze geld wil aftroggelen. Deze vorm 
van fraude komt op WhatsApp verreweg het meeste voor maar kan ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.
Hoe werkt WhatsAppfraude?
Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De vriend zit bij-
voorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per ongeluk in 
de wasmachine gedaan en kan daarom niet internetbankieren. U wordt gevraagd om snel geld over te maken. Als u hieraan 
meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn of is een vals account 
of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter. De vriend in kwestie is zich van geen kwaad bewust.
Hoe doe ik aangifte van WhatsAppfraude?
Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van WhatsAppfraude, is het advies om via deze pagina aangifte te 
doen. Het neemt minder tijd in beslag en de aangiftes komen direct bij de juiste afdeling terecht. Als u aangifte wilt doen via 
internet moet u wel beschikken over DigiD. Let op: Wanneer iemand uw identiteit gebruikte of als uw WhatsApp account is 
misbruikt om hiermee anderen op te lichten, dan kunt u hiervan géén online aangifte doen. Neem hiervoor contact op met de 
politie via 0900–8844.
Groetjes van de wijkagenten

Excursies van de Urbanus vrienden 2020 uitgesteld 

Wij hebben besloten om de excursie, die gepland stond op 7 november 2020, uit te stellen naar volgend jaar. ‘Corona’ dwingt 
ons deze beslissing te nemen en wij willen niemand een hele dag, met mondkapje op, deze busreis mee laten maken.
De busreis zou gaan naar Molenschot, de St. Annakerk, Seminarie Bovendonk in Hoeven en de Basiliek Agatha en Barbara in 
Oudenbosch. Wij zetten deze excursie opnieuw in 2021 op ons programma! En laten we hopen dat er dan geen corona meer 
zal zijn!
www.helponsuitdebrand.com
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl
www.facebook.com/Stichting-Vrienden-Bovenkerkse-Urbanus
secretariaat: vriendbov.urbanus@gmail.com
Namens Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus:
Lenie Zandvliet, leniez@ziggo.nl 
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Website www.bovenkerk.info wordt www.notabenebovenkerk.nl

Website www.bovenkerk.info gaat over in www.notabenebo-
venkerk.nl
Het bewonersplatform Bovenkerk doet al 25 jaar de gedrukte 
dorpskrant Nota Bene Bovenkerk bij u in de brievenbus. 
Daarin kunt u alles lezen over Bovenkerk. Dit willen we blijven 
doen, maar tegelijkertijd zijn we actief op internet en sociale 
media, maar met verschillende merknamen. Daardoor komen 
we niet altijd eenduidig over en bereiken we niet de synergie 
tussen de media die we zouden willen.

Daarom gaat het Bewonersplatform vanaf 1 september alle 
media stroomlijnen met één naam: Nota Bene Bovenkerk. 
De andere media gaan daarin over. Al het nieuws kunnen we 
daardoor ook beter spreiden. Wat vluchtig en snel is via soci-
ale media, waar meer tijd voor is via de krant en de website zit 
daar tussen in.

De website wordt uitgebreid met een digitale nieuwsbrief zodat we wat vaker onder de aandacht komen. De eerste nieuwsbrief 
wordt gestuurd naar alle emailadressen waarover het bestuur van het bewonersplatform beschikt.
Als uw adres nog niet bij ons bekend is en u wilt de nieuwsbrief ontvangen, stuur uw adres dan even naar de redactie – zie 
colofon.
De website ziet er in de Nota Bene Bovenkerk stijl al frisser uit. De homepage wordt een pagina om u door het nieuws van 
Bovenkerk te gidsen.
Waar u de belangrijkste items van dat moment kunt zien: het laatste nieuws van het bewonersplatform Bovenkerk, een over-
zicht van aanstaande evenementen en de nieuwste berichten uit ons dorp. De pagina met alle berichten wordt door het 
inzetten van categorieën ook verbeterd, zodat met een paar klikken alle berichten over bijvoorbeeld de verkeerssituatie of de 
herbouw van de Sint Urbanuskerk zijn te lezen.
Via de al bestaande en nieuwe media zullen we u blijven informeren over al het nieuws over ons dorp Bovenkerk.

Werkgroep NBB Website, Edwin Barentsen, Peter Kok en Tjakke Schuringa

VoorleesExpress
De scholen gaan weer beginnen!
Wil jij ons helpen om kinderen met een 
taalachterstand een duwtje in de rug te 
geven? 
Word dan (digitaal) voorlezer voor 20 
weken. 
Wij zoeken voorlezers die 1 uur per week 
digitaal (via videochat zoals Skype of 
Zoom) willen voorlezen, of in de tuin bij 
mensen op 1,5 meter afstand.

Hoe werkt het?
Zodra je bent aangemeld, wordt er 
contact met je opgenomen en wordt er 
uitgelegd hoe je een en ander aanpakt 
via videochat óf in de tuin.

Wil je al bekijken hoe leuk digitaal voor-
lezen kan zijn, bekijk dan het filmpje van 
onze voorlezer Carien via YouTube met 
de trefwoorden 'Coronaproof voorlezen 
VoorleesExpress Amstelland.'
Wel voorlezer worden maar liever niet 
digitaal?
Laat dat ons dan weten als je je aan-
meldt. 
Dan nemen we contact met je op zodra 
de Coronacrisis helemaal over is.
Wat is de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress is een landelijke 
organisatie die ervoor zorgt dat kinderen 

met een taalachterstand extra aandacht krijgen. 
Er komt een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te 
doen.
Samen met de ouders streven ze ernaar om taal- en leesplezier een vaste plek in 
het gezin te geven.
Aanmelden kan via amstelland@voorleesexpress.nl.
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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. 
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 de 
Facebook pagina:
Nota Bene Bovenkerk

Nota Bene Bovenkerk is 
digitaal te lezen op onze 
website: www. notabene-
bovenkerk.nl

Column Cor de Horde Een vakantiedorp                                                                                                                                     
                                                     om nooit te vergeten

Omdat we niet zo houden van gele en oranje vakantiegebieden hebben we dit 
jaar gezocht naar een mooi groen alternatief. En laten we die nou ook gevonden 
hebben! We hoefden er gelukkig niet voor in het vliegtuig. En toch was het er de 
hele zomer elke godganse dag goddelijk weer!
We hebben er wekenlang heerlijk in korte broek en T-shirtje rondgelopen en 
je kon er tot 12 uur ’s nachts buiten zitten. Een vakantie, die ons nog lang zal 
heugen.
Ik zal u zeggen wat we zo geweldig vonden. Je kon er gewoon met je ABN 
terecht. Ze spraken er verstaanbaar Nederlands, met wat multi culti accenten. 
Geen Drents of Twents of Brabo of ander koeterwaals. Lekker als je een brood 
wilt kopen of een pilsje bestelt. En het eten was precies zoals thuis. Een biefstuk 
met patat is zoals-ie hoort te smaken. 
Niet iets thais of laps of oeigoers. Goed voor de stoelgang, za’k maar zeggen. 
Vriendelijke, hardwerkende mensen daar in dat dorp, die je precies het goeie 
vakantiegevoel geven. Net of je thuis bent. Het is echt prettig toeven in dat rede-
lijk welvarende dorp. Er staan prachtige, grote huizen. Je kunt wel zien waar de 
centen zitten. 
Nee, het is geen Bloemendaal, maar het dorp, waar ik het over heb, zit wel in de 
Premier League. En dan heb ik het nog niet eens over de bezienswaardigheden. 
Het eerste dat opvalt is een loeigrote toren met daarachter de ruïne van wat ooit 
een fenomenaal kerkgebouw moet zijn geweest.
Er wordt met man en macht aan gewerkt om het gebouw weer helemaal in oude 
luister te herstellen. Dat zal me een feest geven. 
Tegenover die toeristische trekpleister ligt er nog een: een eeuwenoude herberg 
met de rustieke naam ‘Silversant’. Ik heb er menig biertje mogen drinken en de 
lokale culinaire schotels mogen proeven. 
Hiervoor komen de mensen van heinde en ver. 
En dat allemaal op twee stappen verwijderd van de derde en grootste beziens-
waardigheid: het unieke natuurgebied rond een eeuwenoude veenplas, die door 
de ‘locals’ poel wordt genoemd. 
Je vindt er buizerds, valken, ringslangen, de grote en de kleine modderkruipers, 
die bijna uitgestorven zijn, maar die ze hier nog koesteren. Gratis te bezichtigen.
En dat allemaal dichtbij de grote stad. 
De bus en metro brengen je in een oogwenk naar de toeristische drukte van 
het stadscentrum. Leuk voor een dagje sightseeing maar je zal blij zijn als je ’s 
avonds weer mag genieten van je eigen rustige vakantiedorpje in het groen.

Wilt u weten hoe dit fantastische dorp heet? Ga naar buiten en kijk maar op het 
naambordje.
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Laatste nieuws verkeersdiscussie
Eind juni hebben alle Bovenkerkers een brief ontvangen van de gemeente met 
betrekking tot de verkeersdiscussie die de gemeente heeft opgestart over de knip 
in de Noorddammerlaan en Legmeerdijk bij de Urbanuskerk. Gelukkig hebben vele 
Bovenkerkers een reactie naar de gemeente gestuurd waarvoor hartelijk dank.
Op basis van de reacties van de bewoners gaat de gemeente nu het definitieve 
verkeersbesluit voorbereiden die zij graag willen toelichten aan de bewoners van 
Bovenkerk. Aangezien het niet mogelijk is door de corona een normale bewoners-
platform avond te beleggen gaat de gemeente een inloop middag/avond houden op 
7 oktober waarin geïnteresseerden in kleine groepen een toelichting krijgen op dit 
verkeersbesluit en waar het ook mogelijk is om eventuele vragen te stellen.
Op het moment van het drukken van deze Nota Bene zijn behalve de datum nog 
geen verdere details bekend. Het bewonersplatform Bovenkerk en de gemeente 
zullen in de komende weken via onze website www.notabenebovenkerk.nl en an-
dere nieuwsbronnen over deze inloop middag/avond communiceren.


