
Nota  Bene Bovenkerk
De dorpskrant voor alle Bovenkerkers

Kerst aan de Poel (2)
Column Rob van den Helder (2)
Berichten van de Vrienden van de Bo-
venkerkse Urbanus ( 2-3)
Actie Help ons uit de brand (3)
Duurzaamheid (4)
Amstelveen voor elkaar (4)
Creativiteit in corona (4)
Shanti Zanoli: Zichtbaar in de wijk (5)
De koffieclub bestaat 5 jaar (5)
De weg naar nieuw skatepark ( 6)
Wijkagent Han Tsai: Hallo inwoners van 
Bovenkerk (6)
Bovenkerks winterkoninkje:
Klein Jantje verovert harten van Neder-
landse peuters (7)
Buurtfeest Nicolaas Beetslaan (7)
Column Cor de Horde (8)
Bericht vanuit Zonnehuis (8)

December 2020 / Nr.108

Inhoud Nota Bene
Bovenkerk nummer 108

1

Actie 'Kerstattentie'

Steek een buur die het moeilijk heeft een ‘Hart onder de riem’ of geef een compli-
ment als iemand een buur helpt. Met deze Kerstactie vraagt het Bewonersplatform 
Bovenkerk aandacht voor buren die oog voor elkaar hebben in deze moeilijke corona 
tijd. Het enige dat je hoeft te doen is je buur op te geven.
Door corona raken veel bewoners in Bovenkerk geïsoleerd. Sowieso heeft iedereen 
daarmee te maken als je (mogelijk) besmet bent met het virus. Je leeft dan tijdelijk 
in quarantaine, totdat je weet dat de testen negatief zijn. Mocht je onverhoopt posi-
tief zijn getest, dan ben je nog eens een dag of tien extra de klos. En mocht je met 
corona in het ziekenhuis terecht komen dan wacht er een langdurig herstel op je. Al 
helemaal als je op de intensive care beland bent geweest.
Maar eigenlijk willen mensen helemaal niet ziek worden. Zij proberen zich aan de 

maatregelen te houden en leven grotendeels in afzondering. De sociale activiteiten zijn stilgevallen en de contacten met familie 
zijn geminimaliseerd. Dat zijn met name de mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Het zijn de ouderen en 
kwetsbaren vanwege hun gezondheid.
Maar wat te denken bij het verlies van een baan, waardoor het inkomen wegvalt? Je valt dan terug in de bijstand en maakt dan 
misschien dankbaar gebruik van de voedselbank. 
Of ondernemers die hun bedrijf stil zien vallen en onvoldoende financiële compensatie krijgen om deze klap op te vangen. 
Onverwacht zullen veel bedrijven en mensen te maken krijgen met oplopende schulden.
Of je wordt emotioneel geraakt door de ‘last’ van Corona. 
Je leeft bijvoorbeeld met veel gezinsleden in een te kleine ruimte en de spanningen lopen op. Of je raakt uitgeput als verpleeg-
kundige door al het leed dat je rond je ziet. En dan zitten we nu middenin de tweede golf, waarvan het einde nog niet in zicht is. 
Mogelijk krijg je te maken met meer agressie en wordt dat je te veel…. en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Door al deze situaties raken Bovenkerkers geïsoleerd en dat zie je vaak niet aan de buitenkant. Je loopt er niet mee te koop, 
maar buren krijgen dat op een gegeven moment wel door. En op die buren wil het Bewonersplatform Bovenkerk een beroep 
doen.Sommige buren springen al in en halen bijvoorbeeld de boodschappen of brengen zo nu en dan een warme maaltijd.
Ook hen kunt u opgeven voor een compliment.
Geef jouw buur op:
– als die het moeilijk heeft voor een extra steuntje in de rug of
– als compliment omdat er zo nu en dan wordt ingesprongen.
Laat je stem gelden en geef die buren nu op voor een Kerstattentie. Meer hoef je niet te doen! Opgeven kun je doen door:
– onderstaand formulier in te vullen, te adresseren aan het bewonersplatform en te deponeren in de brievenbus van het
 Noorddamcentrum;
– een email te sturen met onderstaande gegevens naar het secretariaat, bpbovenkerk@gmail.com 

Het bewonersplatform zorgt er dan voor dat in december een Kerstattentie wordt 
bezorgd. Dit gebeurt geheel anoniem en staat los van degene die iemand heeft 
aangemeld. De attenties worden alleen verstrekt voor bewoners in de wijk Boven-
kerk en opgeven kan tot 15 december 2020.



Column Rob van den Helder

Beste Bovenkerkers,

De laatste Notabene van een intensief en bewogen jaar 2020. Door Corona is eigenlijk alles anders gelopen. Wij hebben als 
bewonersplatform (BWP), met alle vrijwilligers en verenigingen er het beste van proberen te maken. Veel jaarlijkse evenemen-
ten konden helaas niet doorgaan maar ik denk toch dat we zeer tevreden mogen zijn in wat er wel mogelijk is geweest. Ook is 
er werk verricht voor evenementen die wij volgend jaar hopen door te zetten zoals de speciale wandeling door Bovenkerk.
Ook wil ik even stil staan bij het verkeersplan voor de Noorddammerlaan en Legmeerdijk. In 2019 en 2020 hebben we op elke 
BWP avond in het Noorddamcentrum (NDC) presentaties laten geven door de gemeente over de status en keuzes en heeft 
iedereen die aanwezig was zijn vragen en opmerkingen kunnen stellen. Ook hebben wij als BWP ervoor gezorgd dat er een 
enquête is gekomen over de knip bij de kerk waardoor er een duidelijke keuze gemaakt kon worden op basis van de feedback 
van de vele bewoners die op de enquête hebben gereageerd. Het was ook verrassend voor het BWP dat er naast de knip een 
extra variant kwam over de bussluis op de Salamander. Het BWP heeft, ondanks de Corona effecten, ook deze discussie pro-
beren te faciliteren door met de gemeente een ‘Corona proof’ inloopsessie te organiseren in het NDC. En vele Bovenkerkers 
hebben ook hier gebruikt van gemaakt en door deze inloopsessie heeft de gemeente de voorgestelde keuzes aangepast dus 
is er een prima uitkomst uitgekomen. Maar als ik eerlijk ben heb ik ook op sociale media stevige teksten gelezen van Bovenker-
kers die vonden dat het BWP niet de juiste support gaven in de Salamander discussie. Ik wil benadrukken dat het BWP nooit 
een keuze heeft kenbaar gemaakt en zal maken over verkeersdiscussies, aangezien er in ieder voorstel van de gemeente 
vóór- en tegenstanders in het dorp zijn. Ik wil benadrukken dat de rol van BWP is om te zorgen dat de Bovenkerkers hun stem 
hebben kunnen laten horen, niet om keuzes te maken. Na 1,5 jaar zijn er keuzes gemaakt en we hebben bewoners die blij zijn 
én bewoners die graag andere keuzes hadden willen zien. Maar door de aanpassingen denk ik dat er een mooi compromis is 
uitgekomen. Voorlopig is hiermee de discussie gesloten. Het BWP gaat er uiteraard wel op toezien dat de gemeente de impact 
van de knip bij Bovenkerk goed gaat meten zodat we de gevolgen van sluipverkeer door de straten in Bovenkerk goed kunnen 
volgen, zodat er indien nodig aanvullende maatregelen zullen en kunnen volgen.... in overleg met de bewoners.
Afsluitend wens ik, namens het bestuur van BWP Bovenkerk, iedereen mooie en gezellige feestdagen toe en kijk in uw straat 
eens om uw heen of er iemand wat extra aandacht nodig heeft.... want dan is het ook voor deze mensen een mooi eindejaar.
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2020 wordt een Corona Kerst, ook in Bovenkerk. 
Maar toch gaan we proberen om de Kerststemming rond 
de Urbanuskerk net als de andere jaren weer te realiseren. 
Onze prachtige kerststal staat op een nieuwe plek links 
naast de kerk. 
Dit jaar geen Kerstsamenzang en kerstspel met de kinde-
ren maar wel de kerststal komen bekijken. Ook is er nog 
een gedenkvijver waar u een kaarsje kunt aansteken of 
een wenskaartje kunt schrijven bij de wensmuur. Als we 
allen de 1,5 meter in acht nemen dan gaan we voor een 
prachtige maar iets andere Kerst 2020. Zo hopen wij toch 
het Kerstgevoel met onze mooie kerststal in Bovenkerk 
aan belangstellenden mee te geven.
De kerststal is vanaf zondag 21 december te bezichtigen 
tot 1 januari 2021.

Berichten van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
De Kruiswegstaties van de Urbanus Kerk
In eerdere Nota Bene Bovenkerk edities berichtten wij u uitgebreid over de geplande restauratie van de eerste van de kruis-
wegstaties in Museum JAN. Deze activiteit kan pas na de Coronamaatregelen van start gaan, omdat de daarvoor geplande 
ruimte in het museum als uitgang in gebruik is. Dit is jammer, maar de plannen zijn niet van tafel! Zodra het kan zal de restau-
rateur beginnen in haar eigen atelier en zodra het in museum JAN kan, gaat het daar verder. Gelukkig hebben we al een aantal 
mooie subsidies en donaties speciaal voor de restauratie van de staties ontvangen. Zoals bijvoorbeeld een schitterende sub-
sidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds van € 25.000, een donatie van een particulier 
van €2.500 en van een bloemenexporteur uit Aalsmeer € 5.000.
Daar is een prachtige donatie bijgekomen van €5.000 van de Stichting STINAK! Dat is 
een stichting die als doel heeft ‘het steunen van activiteiten van particulieren en instellingen 
die zich richten op de verbetering of in- standhouding van voorzieningen op het gebied 
van: onderwijs, woonomgeving, werkomge- ving, milieu, medische steun en onderzoek’.
En we verwachten nog meer subsidiebij- dragen uit de aanvragen die wij hebben lopen. 
Wellicht kunnen wij in de volgende Nota Bene hier meer over berichten.
Naast de mooie bovenstaande donaties zijn er nog enkele die echt genoemd moeten 
worden. De RABO Bank clubactie heeft het mooie bedrag van € 2.291,15 opgeleverd, 
speciaal bedoeld voor een energiezuinige torenverlichting.
De Gemeente Amstelveen doneerde het prachtige bedrag van €65.000 als bijdrage voor het plaatsen van voorzetramen voor 
de glas in loodramen en het mooi uitlichten van de kerk. Dat wist u al. De burgemeester is nu uitgenodigd om op 4 december 
om 16.00 uur onze ‘thermometer’ van ontvangen donaties op de Urbanustoren bij te werken.
Er moet nog zoveel gebeuren……

Kerst aan de Poel
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Actie help ons uit de brand

Verkoop van kerststukjes met St. Urbanus Chocolade

De Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus hebben een nieuwe 
actie gestart rondom kerst: de verkoop van kerststukjes met 
St. Urbanus Chocolade. De kerststukjes worden gemaakt door 
een tiental vrijwilligers, allen met een eigen stijl.
Het assortiment is dus zeer divers. Hoog, laag, klein, komt 
u maar uitzoeken. We worden geholpen door sponsoren 
die allerlei kerstartikelen voor het bloemschikken schenken. 
Hierdoor draagt elk verkocht kerststukje significant bij aan de 
herbouw van de St. Urbanuskerk. 

De kerststukken zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar 
ze smaken ook goed door toevoeging van een heerlijke Marti-
nez St. Urbanus chocoladereep. En voor bedrijven is het blikje 
een echt origineel cadeau uit Amstelveen.
De verkoop is bij LIFE & GARDEN AMSTELVEEN. Ja, u leest 
het goed: het tuincentrum is vanaf 21 november tijdelijk weer 
geopend tot de kerst.

U kunt er terecht voor prachtige kerstbomen, kerstartikelen en 

er staat een ware kerststallententoonstelling. 
In het tuincentrum hebben wij vanaf dinsdag 1 december een 
eigen afdeling voor de verkoop van kerststukken en de St. Ur-
banus Chocolade. Met aankoop hiervan steunt u de herbouw 
van de Urbanuskerk. 
De omzet is voor 100% voor de actie Help Ons Uit De Brand 
van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Wilt u helpen 
met de verkoop? Maak het bekend bij vrienden en bedrijven!
Of nog beter: verkoop de kerststukken voor ons, dan heb-
ben wij nog een verrassing voor u. Liefst aanmelden vóór 15 
december.
Wilt u iemand verrassen met een origineel cadeau in decem-
ber? Wij hebben het voor u: 
Kerst attenties al vanaf € 2,50. Ook onze St. Urbanus Choco-
lade bieden wij aan in een feestelijke verpakking. 
De Urbanus winkel is een lust voor het oog om te bezoeken.

LIFE & GARDEN, Handweg 121 te Amstelveen 
Vanaf 21 november 2020
Openingstijden: ma-vr 9-18 uur; za 9-17 uur; zo 12-17 uur
AANBIEDING ALLEEN BIJ LIFE & GARDEN
Bij aankoop van een doos St. Urbanus Chocolade met tien blikjes of repen een GRATIS kerststuk!!
Namens Helponsuitdebrand.nl, onderdeel van Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, 
Chris van den Helder, telefoon 06 - 27 88 69 66
E-mail chocolade@helponsuitdebrand.com 

Onze eigen evenementen en acties die wij zo graag voor u organiseren, ook buiten de kerk, zijn door de Corona helaas op een 
laag pitje gezet. Kerstmis komt er aan en we hebben een leuk initiatief ontplooid met de verkoop van chocolade en kerststuk-
jes; zie elders in deze krant.
Kerstmis is een tijd van saamhorigheid en geven. Samenkomen zal niet altijd mogelijk zijn. 
Een goed Kerstgevoel krijgen door te geven is wel altijd mogelijk, ook - en misschien wel juist - in deze tijden. Wij verzoeken 
u vriendelijk om ook aan de wederopbouw van de kerk te denken bij een mogelijk Kerstgeschenk. U kunt doneren op: NL76 
RABO 0302 3505 00.
Als u wellicht een wat blijvender karakter aan uw gift wilt geven, denkt u dan eens aan een vijfjarige overeenkomst tot schen-
king. 
Wat u dan aan een goed doel met een ANBI nummer schenkt, kunt u aftrekken van de belasting! Op onze site staat hoe u dit 
kunt regelen.

Voor meer informatie: kijk op onze website en facebook.
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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Duurzaamheid

Wil je een buurtbewoner wat hulp bieden?

Creativiteit in corona

Het bewonersplatform is op zoek naar mensen die willen meedenken hoe wij de aandacht voor duurzaamheid in Bovenkerk 
verder kunnen vergroten. Veel bewoners zijn al bezig om bijvoorbeeld hun huizen duurzaam te maken, met het scheiden van 
afval en nog vele andere zaken. Maar nu is de vraag: kunnen wij nog meer doen om onze buurt gezonder en beter te maken? 
Zijn er ook nog Bovenkerkers die een goed duurzaam idee hebben en dat voorbeeld willen delen met andere Bovenkerkers?
Wij krijgen hier en daar al mooie duurzame ideeën binnen met het verzoek om deze te delen of uit te rollen. Om dit goed op te 
pakken zijn wij op zoek naar mensen die een Bovenkerkse duurzaamheidscommissie willen opstarten. Mensen die willen mee-
praten en mensen die het voortouw willen nemen om meer aandacht te geven aan dit zo belangrijke onderwerp. Zodat onze 
leefgemeenschap stap voor stap zich verder op duurzaamheid ontwikkelt. Daar worden we toch allemaal beter van nietwaar?
Als bewonersplatform hebben wij een budget vrijgemaakt om deze commissie op gang te brengen, dus meld je aan op de 
website notabenebovenkerk.nl onder ‘OVER ONS/Contact secretariaat’. Ben jij degene die ons komt helpen???? Meld je dan 
aan!

Team Amstelveenvoorelkaar biedt hulp voor praktische hulp en sociaal contact. Met name boodschappenhulp is nu essentieel 
voor ouderen die de deur niet uit kunnen. Wij hebben tijdelijk extra vrijwilligers nodig die boodschappen willen doen. Dit kan op 
de fiets of met de auto.
Ook krijgen we verzoeken voor tuinhulp en bijvoorbeeld samen wandelen. We zoeken ook vrijwilligers voor sociaal contact. 
Gedurende deze Coronatijd zal dit contact vaak buiten plaatsvinden of bijvoorbeeld per telefoon. Ook 70-plussers en mensen 
die tot de risicogroep behoren, kunnen zich dus aanmelden als vrijwilliger.
Met nieuwe vrijwilligers voeren wij een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kun je aangeven, welke moge-
lijkheden je hebt. Ook geven wij richtlijnen om besmetting met het Coronavirus te voorkomen. Benzinekosten kunnen worden 
vergoed. Wil je helpen neem dan contact met ons op. Iets voor jou? Of kun je wat hulp gebruiken voor jezelf of voor iemand 
anders? Neem dan ‘s ochtends contact op met team Amstelveenvoorelkaar via 020-6413333. Of stuur een mailtje naar team@
amstelveenvoorelkaar.nl.
Team Amstelveenvoorelkaar is een onderdeel van www.amstelveenvoorelkaar.nl, de online marktplaats voor vrijwillige hulp. 
Benieuwd wat je nog meer kan doen? Kijk dan op onze website!
Met vriendelijke groet, Inge Veraar, Vrijwilligerscoördinator
Team Amstelveen & Aalsmeervoorelkaar
020 6413333 / 06 22691437

Maart 2020, corona trof ook Amstelland. Een periode van thuiswerken, afstand hou-
den en binnenblijven brak aan. De wereld lag stil. Maar ineens kwamen mensen in 
beweging. Oude hobby’s werden opgepakt, nieuwe hobby’s werden ontdekt. Maar 
ook de buurt en buurtbewoners werden belangrijker. Zo zagen we in de eerste golf 
gymlessen en bingo waaraan je vanaf je balkon mee kon doen en werd er buiten 
muziek gemaakt. Thuis pakten mensen hun schildertalenten weer op, schreven het 
boek waarvoor ze al jaren plannen hadden of pakten een oude hobby als sieraden 
maken weer op. Mensen gingen maaltijden voor oudere buurtbewoners koken. 
Allemaal mooie, inspirerende en creatieve ontwikkelingen. De coronacrisis heeft 
bewoners meer met elkaar verbonden. Mensen kijken naar elkaar om, besteden 
meer aandacht aan elkaar. En inmiddels is er sprake van een tweede coronagolf.
Creativiteit in corona
Amstelvener Piet Noorlander maakte afgelopen periode prachtige cartoons, waar-
onder een hele mooie over hulp aan elkaar tijdens de coronacrisis.

Participe Amstelland ziet al die mooie initiatieven langskomen en biedt waar nodig de helpende hand en stelt ruimte beschik-
baar. Die verbinding met elkaar willen we levend houden en zichtbaar maken. Wij hebben het plan om een expositie te gaan 
inrichten waarbij we al die mooie, lieve en creatieve ideeën en initiatieven aan iedereen willen laten zien. Van bewoners willen 
heel graag horen wat waardevol was in deze periode. Wat heeft u meegemaakt in deze tijd? Bent u aangenaam verrast door 
een mooi gebaar? Of heeft u zelf juist andere mensen blij gemaakt en wilt u anderen inspireren? Bent u blij geworden van uw 
schilderijen omdat u er nu de tijd voor heeft? Heeft u buurtbewoners (opnieuw) leren kennen? 
Neem dan contact met ons op zodat wij alles bij elkaar kunnen brengen in een mooie expositie of tentoonstelling in onze 
wijkcentra. Digitaal zullen we de expositie ook in beeld brengen. Heeft u hulp nodig bij het in beeld brengen van uw verhaal of 
creatie, dan kunnen we u helpen.
U kunt uw verhaal insturen tot en met eind december 2020. Dat kan:
- per mail naar: wijkcoach@participe.nu;
- per post naar: Participe Amstelland, Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB Amstelveen, onder vermelding van Creativiteit in
 corona;
- afgeven in een van onze wijkcentra, ter attentie van de wijkcoach;
- maar u mag ook bellen, dan komen wij uw verhaal persoonlijk ophalen.
De expositie zal vanaf februari op verschillende locaties te bezichtigen zijn. Heeft u vragen, neem dan contact op met wijk-
coach Ghoesna Janmohamed: 06 10455444. Voor meer informatie kunt u naar de website www.participe-amstelland.nu/crea-
tiefincorona.Wij zijn benieuwd naar alle creatieve, persoonlijke en unieke verhalen en creaties!
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Zichtbaar in de wijk
Vier maanden geleden ging ik als wijkcoach van start voor de gemeente Amstel-
veen en vooral voor de bewoners van Westwijk en Bovenkerk. Het valt mij op dat 
er zoveel positieve krachten in de wijken zijn. Er zijn enorm veel actieve vrijwilligers 
voor wijkcentra en verenigingen. Ook is er binnen de gemeente een sterk ontwik-
keld professioneel sociaal domein met o.a. actieve sport- en beweegcoaches, 
jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, ouderen adviseurs, wijkagenten en nog 
veel meer.
Als wijkcoach wil ik mijn best doen om deze netwerken te delen met de bewoners 
en ik ben heel erg benieuwd naar nieuwe ideeën en mogelijkheden die zij zien voor 
de wijk. Daarbij is ieder voorstel welkom en geen idee te gek, onder het motto: Durf 
groot te dromen! Zo ben ikzelf al betrokken bij de plannen en ontwikkeling voor een 
mooi skatepark, een plek waar jongeren sportief en creatief worden uitgedaagd in 
de buitenlucht.

Koffiekar
Om zoveel mogelijk ideeën en signalen op te vangen wil ik als wijkcoach zichtbaar zijn op straat en online, maar de vraag is: 
hoe dit te doen? Daartoe heb ik het volgende initiatief genomen. Op dit moment wordt een oude bakfiets van onze organisatie 
Participe in de werkplaats van 'Ons Tweede Thuis' omgetoverd tot een kleurrijke koffiekar. Dat tehuis is er voor mensen met 
een verstandelijke of fysieke beperking en staat bekend om de heerlijke appeltaarten die ze verkopen of de grote houtwerk-
plaats waar ze o.a. mooie banken, tafels, stoelen en plantenbakken maken van pallethout. 
Zie voor meer informatie www.onstweedethuis.nl.
Verbinden, verwijzen en inspireren
Gewapend met een goed humeur en een flinke bak koffie en thee zullen wij van Participe binnenkort wekelijks in de wijk te 
vinden zijn. Na het aanbieden van een ‘buurtbakkie’ en een luisterend oor willen we zoveel mogelijk kunnen doorpakken op 
de verhalen die er leven. Iedereen kan zijn of haar verhaal natuurlijk anoniem doen, maar er is ook de mogelijkheid om een 
persoonlijke boodschap op te schrijven of zelfs kort op te nemen. Ik wil namelijk samen met de bewoners een levendig, sociaal 
platform creëren, zowel fysiek als digitaal via social media. Op die manier hoop ik op een inzichtelijke manier mensen, ideeën 
en professionals met elkaar te verbinden en zo een langdurig proces van samenwerking in gang te zetten. Dus loop je al tijden 
met een leuk idee, vraag of probleem? Kom langs voor een buurtbakkie!
Je kan ons vinden op straat maar natuurlijk ook online via www.buurtbakkie.net, op Facebook en op Instagram. Op die plat-
forms delen we de locaties, foto’s, filmpjes en verhalen.
Shanti Zanoli, wijkcoach

De Koffie Club bestaat 5 jaar!
‘Blijf open, durf je kwetsbaar op te stellen, kijk elkaar recht in de ogen en de 
stem maakt de muziek.’
De koffieclub vierde in september zijn 5-jarig bestaan, een mooie reden voor 
een interview met enkele oprichters van deze actieve groep senioren die inmid-
dels 5 jaar samenkomen in het Noorddamcentrum in Bovenkerk.
Op het zonnige terras van lunchroom Puur & Lekkerrr in Amstelveen tref ik 
de dragende krachten van de koffieclub: de energieke Loes Stokman en het 
liefdevolle echtpaar Roelie en Jaap Wierenga. Roelie ondersteunt haar geliefde 
Jaap bij het wandelen en deelt direct mee dat Jaap zijn geheugen niet meer is 
wat het ooit is geweest. Jaap vertelt dat hij een van de oprichters is en dat hij 
het fijn vindt om erbij te zijn, helaas missen ze één van de medeoprichters, hun 
vriendin Nelly die dit jaar is overleden.

Nadat we een extra tafel krijgen aangeschoven om onze 1,5 meter afstand te bewaren, doen ze uit de doeken waarom en 
wanneer ze zijn begonnen met de koffieclub. ‘Na een avond bij het bewonersplatform in Bovenkerk stelden we elkaar de vraag: 
waar is nou behoefte aan onder senioren?’ Al vrij snel hadden we het antwoord: we wilden een ontmoetingsplek creëren waar 
mensen eenmaal in de week kunnen samenkomen voor een goed gesprek en een betaalbaar kopje koffie. Betaalbare kof-
fie is belangrijk want financiën moeten niet in de weg staan voor zoiets belangrijks als een fysieke ontmoeting. Nu kost een 
kopje koffie maar 1 euro en de rest wordt bijbetaald door het bewonersplatform. Zo’n platform heeft een signaalfunctie en een 
adviserende rol richting de gemeente. Daarnaast stimuleert het initiatieven en activiteiten van bewoners die daarvoor financiële 
steun kunnen ontvangen.
Gezelligheid en ondersteuning
Na een aantal weken van flyeren, een stukje in het 'Amstelveentje' en vooral veel mond tot mond reclame ging de koffieclub 
meteen vlammend van start. Over het algemeen komen er tussen de 25 en 35 man, in leeftijd variërend van 70 tot 95 jaar en 
iedereen is welkom!
‘Bij de start zeggen we altijd dat we vijf minuten even mogen klagen, maar we willen voornamelijk mooie en gezellige verhalen 
delen’ aldus Roelie. ‘Sommige mensen hebben tot het koffiemoment nog met niemand gepraat, soms is dit dus het moment 
dat ze voor het eerst weer hun eigen stem horen. We willen voornamelijk lekker kletsen maar er is wel degelijk ook ruimte voor 
praktische en emotionele ondersteuning’.
Loes gaat verder: ‘Een man van 92 had moeite met het vinden van een nieuwe woning, dan koppelen we hem aan professio-
nals in de wijk’. Ook lastige thema’s worden besproken, Roelie: ‘Wij hebben veel expertise op het vlak van dementie, mijn man 
en ik zijn hier heel open in en delen onze ervaringen, we proberen de harde realiteit te accepteren. Men kan beter weten wat 
het is zodat we nu nog zo goed en mooi mogelijk kunnen leven. We willen geen poppenkast spelen’.
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Hallo inwoners van Bovenkerk

Covid-19
In maart kwam het trieste nieuws dat ze niet meer samen konden komen vanwege het Corona-virus. Tot 1 juli waren ze geslo-
ten. Via een telefoonlijst bleven ze wel met elkaar in contact en sinds juli mogen ze weer samenkomen. ‘Niet iedereen durft nog 
aan te sluiten, we hanteren de corona regels, maar doen niet erg moeilijk. Sommige mensen waren zo blij om elkaar weer te 
zien dat de tranen rijkelijk vloeiden. Het is een vreemde en spannende tijd dus extra fijn om elkaar te zien en te ondersteunen’.
Wat willen jullie nog mee geven aan jeugdige lezers?
Het internet is in deze tijd soms handig, bijvoorbeeld voor video bellen, echter zorgt het er ook voor dat mensen minder afhan-
kelijk van elkaar worden. De fysieke ontmoeting blijft zo ontzettend belangrijk! Soms zijn we bang dat de volgende generaties 
hier problemen mee gaan krijgen. Vandaar het motto: ‘Blijf open, durf je kwetsbaar op te stellen, kijk elkaar recht in de ogen en 
de stem maakt de muziek.’

De weg naar een nieuw skatepark in Amstelveen
Urban sporten als skateboarden, BMX, en skeeleren worden elk jaar populairder. 
Het Olympisch comité heeft in 2018 Skateboarden toegevoegd aan de Olympi-
sche Zomerspelen en steeds meer gemeenten in Nederland zien het belang van 
sport en bewegen in de openbare ruimte.
Ook de 16-jarige Sem Annes zag de populariteit van de sport toenemen, zelf 
skateboardt hij al enkele jaren. Eerst op locaties in Amstelveen maar al snel 
begint hij uit te wijken naar locaties buiten de stad (Aalsmeer, Hoofddorp en 
Amsterdam). De skateparken in Amstelveen zijn behoorlijk klein en soms zelfs 
onveilig door gebrekkig onderhoud. Al snel ontstaat de droom van een modern 
skatepark voor Amstelveen. Sem schrijft zich vorig jaar in voor ‘the Challenge’ 
- een wedstrijd voor jongeren om ideeën tot leven te brengen - en wint! Helaas 
niet genoeg voor een skatepark maar wel om een skate-event te organiseren en 
zo draagvlak te zoeken voor zijn droom.
Het skate-event is een groot succes, veel jongeren en bewoners komen hier op 
af en vormen nu samen met Sem een werkgroep om de droom van een mo-
dern skatepark in Amstelveen te realiseren. Na het event mogen de skaters hun 
ideeën en idealen toelichten bij de gemeenteraad. De gemeente onderzoekt de 
behoefte via een online onderzoek: 94% van de 351 stemmers blijkt voorstander 
te zijn!
Inmiddels zijn de skaters nog twee keer samengekomen bij de gemeente om te 

Mijn naam is Han Tsai. Ik ben half Chinees van afkomst, mijn moeder is Neder-
lands, mijn vader Chinees. 
Ik ben 54 jaar oud en werk al sinds maart 1996 bij de politie. Ik heb in het centrum 
van Haarlem en vervolgens centrum Amsterdam gewerkt voordat ik naar Amstel-
veen kwam als wijkagent Oude Dorp en Bovenkerk.

Ik heb bijna altijd in de uniformdienst gewerkt, maar ook bij de recherche voordat 
ik naar Amstelveen kwam. Ik ben sinds oktober dit jaar werkzaam in Amstelveen. 
Eigenlijk vanaf mijn start in het wijkteam voel ik mij thuis in Amstelveen. 

De samenwerking met collega's gaat heel goed. Ik heb nu al vanuit mijn gebied 
heel goede reacties van de bewoners en ik kijk uit naar de samenwerking. 
In de ochtend draag ik vaak een geel zichtbaarheidsvest over mijn uniform kleding. 
Op dit vest staan logo's van de politie en 'Politie' vermeld.

Ik deel dit omdat er al een melding is geweest in Bovenkerk van een nep agent.
Dat was ik dus.

komen tot een locatie in Amstelveen. Er wordt een tijdpad richting de opening gemaakt en de plannen worden aangescherpt. 
Het skatepark moet toegankelijk zijn voor jong en oud, voor stepjes, skateboarders, skeelers en bmx’ers en het liefst met een 
betonnen grond. Voor de jongeren is het een project van lange adem, maar de gemeente wil er alles aan doen om het skate-
park in de zomer van 2021 officieel te openen.
Om inspiratie op te doen zijn de skaters met de wijkcoach en de sport- en beweegcoach naar het pas aangelegde skatepark in 
Zeeburg (Amsterdam) gegaan. Na een heerlijke na-zomerdag kan de club niet wachten tot half 2021. Tijn van Elst (13) vertelt: 
‘Elke week word ik op straat aangesproken, iedereen wil weten wanneer wij in Amstelveen een nieuw skatepark krijgen. Het 
duurt voor ons misschien nog lang, maar ik heb er nu alle vertrouwen in dat het er eindelijk echt gaat komen’.
Als wijkcoach vind ik het prachtig om te zien hoe de droom en het doorzettingsvermogen van jongeren gehoor vindt in de 
Amstelveense politiek. Blijf dromen! 
En hopelijk tot snel in het nieuwe skatepark van Amstelveen. 
Shanti Zanoli, wijkcoach Participe
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Bovenkerks winterkoninkje Klein Jantje verovert harten van Nederlandse peuters

Klein Jantje, het winterkoninkje dat de hoofdrol speelt in een reeks prentenboeken, heeft weer een nieuw avontuur beleefd. De 
makers van Klein Jantje, het stel Stijn Broeder en Wanda Bosbaan, hebben onlangs hun derde boek uit de Klein Jantje-reeks 
uitgebracht. Stijn illustreert de avonturen van het vriendelijke vogeltje en zijn dierenvriendjes en Wanda schrijft de teksten. De 
nieuwe kinderboekenreeks wordt enthousiast ontvangen en is inmiddels verkrijgbaar bij elke (online) boekhandel in Nederland 
en België.De makers van Klein Jantje, Stijn en Wanda, zijn al 38 jaar samen en wonen in Bovenkerk. Stijn is na het Keizer 
Karel College en de Rietveld Academie (Lutmastraat) vooral werkzaam geweest als ontwerper en meubelmaker. Sinds enige 
tijd heeft hij zijn oude beroep als illustrator weer opgepakt wat heeft geresulteerd in de Klein Jantje-prentenboekjes. Wanda 
heeft in 1987 de opleiding HBO-jeugdwelzijnswerk voltooid en werkt sindsdien als 
HBO-pedagogisch medewerker op een voorschool in Amsterdam. Daarnaast is zij 
trainer Beweegkriebels en coach Gezonde Kinderopvang.
De creativiteit van Stijn gecombineerd met de pedagogische kennis van Wanda 
zorgen ervoor dat de Klein Jantje boekjes perfect aansluiten bij de belevingswe-
reld van kinderen vanaf 2 jaar. De prentenboeken zijn ook uitermate geschikt om 
voor te lezen in voorscholen, kinderopvang en in de kleuterklas. Wanda verzorgt 
ook voorleessessies. Zij heeft bijvoorbeeld voorgelezen in de Amstelveense boek-
handel Venstra en in diverse andere boekwinkels en scholen in de regio Amster-
dam. Tijdens het voorlezen maakt Wanda gebruik van voorleesplaten getekend 
door Stijn.
Waarom Klein Jantje?
Het idee van Klein Jantje ontstond doordat de oma van Stijn het winterkoninkje 
in haar tuin Klein Jantje noemde. Deze naam kreeg het pittige vogeltje in de 
volksmond omdat het zo klein en licht is. Hoofdpersoon Klein Jantje in de pren-
tenboeken is een jong, naïef en lief vogeltje dat met een open blik samen met zijn 
vriendjes de wereld ontdekt.
In het eerste boekje uit de reeks heeft Klein Jantje het koud en gaat hij al zijn 
vriendjes langs om te vragen of zij het ook koud hebben. De vriendjes raden hem 
allerlei verschillende kledingstukken aan. In het tweede boekje heeft Klein Jantje 
het warm en bezoekt hij opnieuw al zijn dierenvriendjes. Deze keer adviseren ze 
hem te gaan zwemmen, maar wat doet Jantje? In dit boekje wil Klein Jantje graag 
spelen met zijn vriendjes, maar zij hebben geen tijd. Klein Jantje heeft niet in de 
gaten dat zij allemaal druk bezig zijn met de voorbereidingen voor zijn verjaar-
dagsfeestje.
Stijn en Wanda laten Klein Jantje nog veel meer avonturen beleven. Zo wil het vogeltje graag nog een keer op reis en naar het 
circus.Behalve leven met het winterkoninkje zijn Stijn en Wanda ook actieve vrijwilligers in Bovenkerk. Rock Urbanus kent al 
vele jaren Wanda als zangeres en Stijn doet veel werk voor deze en andere evenementen.

Buurtfeest Nicolaas Beetslaan 21-40

Ondanks de coronabeperkingen heeft een deel van de Nicolaas Beets-
laan toch een buurtfeest georganiseerd op de laatste zondag van sep-
tember. De avond van tevoren maakten we ons even zorgen of het wel 
door kon gaan, omdat het zou gaan regenen op zaterdag. De volgende 
dag scheen voorzichtig de zon en gingen we in alle vroegte toch alles 
opzetten. Partytenten, banken, stoelen, alles werd uit de tuinen gebracht. 
Ondertussen arriveerde het springkussen (kids door het dolle) en in de 
middag kon het feest beginnen. Het heeft even geregend, maar dat mocht 
de pret niet drukken, we stonden immers droog met door iedereen zelf-
gemaakte hapjes en drankjes, op veilige afstand van elkaar. Wat was het 
fijn iedereen weer te spreken en bij te praten, want er gebeurde veel in de 
buurt! Rond etenstijd besloten we zelfs om het feest even te verlengen en 
pizza en McDonalds te laten komen. Wat een gezelligheid, we hebben al 
besloten dit volgend jaar weer te doen! Weer of geen weer! Ook de finan-
ciële bijdrage van het bewonersplatform was natuurlijk zeer welkom. De 
bewoners van de Beetslaan waren de enige aanvragers voor een bijdrage 
dit jaar, dus Bovenkerkers volgend jaar ook doen!
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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 Licht in de duisternis                                                                                                                                       

Als de donkere dagen voor Kerstmis aanbreken wandel ik ‘s avonds graag door 
mijn vertrouwde dorp Bovenkerk om naar de lichtjes bij de mensen thuis te kijken. 
Nee, het is geen Landsmeer, maar daar hadden ze de beroemde kunstenaar Anton 
Heyboer met zijn 5 vrouwen, die er bekendheid aan gaven. Zo’n kleurrijke figuur 
hebben we hier niet, maar de lichtjes van Bovenkerk mogen er heus wel wezen! Ik 
heb jaren geleden de kerstverlichting eens in beeld gebracht dus ik mag uit ervaring 
spreken. Als je Bovenkerk vergelijkt met andere wijken in Amstelveen (en dat kan ik 
ook), is het vooral een en al gezelligheid wat de Urbanusklok slaat. Of je nou over 
de Noorddammerlaan loopt of de Luwte. Of je nou door de Brouwerslaan wandelt of 
de Vierlingsbeeklaan. Overal zie je de kerstmannen, kerstklokken, kerststerren in de 
tuinen en aan de gevels schitteren. Rendieren in galop. Knapperende vuurtjes. Fel 
verlichte kerstbomen. Ledlampjes, die de kozijnen omkransen. Bovenkerkers weten 
wat het is om licht te scheppen in de duisternis. Bovenkerkers weten hoe belangrijk 
het is om met nieuwe hoop naar de toekomst te kijken en alvast een voorschotje te 
nemen op het licht, dat de duisternis in onze dagen en ons bestaan verdrijft.
Juist met corona. Nu ik dat schrijf weet ik niet hoe de beperkingen zullen zijn. Wat 
kan nog wel en wat niet? Er zijn al genoeg evenementen afgelast. En daarom is 
het extra belangrijk om ons huis, onze tuin of balkon te laten schitteren. Het licht is 
immers het belangrijkste element en evenement dat we kennen met de feestdagen. 
Het licht mogen we altijd laten schijnen, wat het kabinet ook zal zeggen dat we moe-
ten doen. Juist in coronatijd.
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Hallo lezers van Nota Bene Bovenkerk

Het is al weer een poosje geleden dat er namens Zonnehuis Bovenkerk iets ge-
schreven is. U kunt zich vast wel voorstellen dat wij met z’n allen door een nogal 
bijzondere, uitdagende periode heen gegaan zijn. Of eigenlijk, nog steeds gaan. Het 
valt niet altijd mee om de balans te houden wanneer je met zo veel, noodzakelijke, 
maatregelen te maken hebt. Veel activiteiten kunnen sinds begin dit jaar niet meer 
plaats vinden, iedereen loopt rond met mondkapjes, niets is meer zo vanzelfspre-
kend als dat het was.
Over alles wordt tegenwoordig extra nagedacht, is het veilig genoeg? Moeten we 
het op een alternatieve manier proberen? En dan heb je ook altijd nog de afweging, 
veiligheid vs. Kwaliteit van leven. Afstand houden van mensen met dementie, het 
kán. Maar is dit wat je wíl? Is dit goed voor de bewoner? Het laatste dat je wil is hen 
onbedoeld besmetten met dit virus, maar hoe zit het dan met een omhelzing wan-
neer iemand dit echt even nodig heeft? 
Hoe ga je om met fysiek contact, wanneer dit het enige is waar een mens met 
dementie nog op reageert? Moet je een dikke pakkerd van een lieve dame afweren, 
wanneer dit voor haar de enige manier is om affectie te tonen? En dan het stukje 
tijd, tijd voor onverdeelde aandacht voor onze lieve bewoners… het dringende ver-
zoek aan familie leden is zo min mogelijk langs te komen, om zo veel mogelijk risico 
op besmetting van buitenaf tegen te gaan. 
Maar we willen iedere bewoner ook voldoende aandacht geven, zet je hier dan extra 
vrijwilligers voor in? Of is dat tegenstrijdig in het verzoek aan familie zo min mogelijk 
op bezoek te komen?
Het is een periode met veel dubbele gevoelens en gedachten, waar in er veel van 
iedereen gevraagd wordt. Flexibiliteit, veerkracht, out of the box denken. Het is ook 
een periode waar in we veel nieuwe inzichten op doen. Meer rust creëren in huis en 
op de woningen, wat weer leidt tot meer rust onder de bewoners. En dat is heel fijn 
om te zien. 
Ook komen we er steeds opnieuw achter dat er ondanks alle dingen die niet meer 
door kunnen gaan zoals gewend, er genoeg alternatieven te vinden zijn. En er dus 
nog heel veel is wat wél kan. En dat is misschien ook wel gewoon het belangrijkste 
wat er in een periode als deze dient te gebeuren; ondanks alles je aandacht blijven 
richten op alles dat wél kan, alles dat wél lukt en alles dat je wél hebt kunnen bete-
kenen voor iemand. Want, ondanks dat er veel dagelijkse bezigheden anders zijn 
dan gewend… betekend dit dan dat de bewoners op dit moment iets te kort komen? 
Of wordt alles waar het uiteindelijk om gaat gewoon op een andere manier vorm 
gegeven? Aandacht, goede zorg en liefde. Dat is er, en daar zullen wij samen, met 
elkaar, ten alle tijden voor blijven zorgen!

Tessa Storm, coördinerend activiteitenbegeleider


