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Beste bewoners van Bovenkerk,

In deze Nota Bene Bovenkerk willen wij u informeren over de 
plannen om het Noorddamcentrum nog dit jaar te verbouwen. 
De gemeente zal de verbouwingsaanvraag binnenkort publi-
ceren. Wij hadden u graag op onze reguliere bewonersavond 
willen informeren over deze mooie plannen, maar vanwege de 
coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. Met de verbou-
wing willen wij vooral de uitstraling van het Noorddamcentrum 
verbeteren.
Er komt een kleine uitbreiding aan de voorkant, maar verder 
blijft de omvang van het gebouw gelijk. Er komt geen verdie-
ping bovenop. Door een andere indeling en door meer licht 
naar binnen te laten vallen willen we het Noorddamcentrum 
meer de allure van een echt gemeenschapshuis geven. Ook 
willen wij het gebouw meer aanpassen aan de eisen van deze 
tijd. Zo is duurzaamheid een belangrijk thema en zullen we het 
gebouw onder andere. voorzien van betere isolatie, zonnepa-
nelen en ledverlichting. We doen ons best om er een gebouw 
van te maken dat een aanwinst is voor de buurt en voor heel 
Bovenkerk, zie de bijgaande foto’s voor een eerste indruk.

Als de aanbesteding en het vinden van een aannemer meezit 
gaat de verbouwing plaatsvinden van juni 2021 tot januari 
2022. Op dit moment zijn wij bezig om met de gemeente 
een tijdelijke locatie te vinden om de verenigingen en andere 
activiteiten tijdens de verbouwingsperiode een onderdak te 
kunnen aanbieden. 
Wij gaan de voortgang van de verbouwing en de verdere 
ontwikkeling van het Noorddamcentrum communiceren via 
de Nota Bene Bovenkerk nieuwsbrief, website en uiteraard 
komen wij in het volgende nummer met een update.

Met vriendelijke groet,
Rob van den Helder, voorzitter Stichting Bovenkerk, 
E-mail: robvdhelder@gmail.com

Beste Bovenkerkers,

Hierbij onze eerste gedrukte Nota Bene Bovenkerk van 2021 met alle informatie die 
wij graag met u willen delen als bewoners van Bovenkerk.

Veel vrijwilligers zorgen ervoor dat de krant gedrukt wordt en vier keer per jaar bij 
u in de brievenbus terecht komt. Intussen gaat het nieuws gewoon door en ik wil u 
er op wijzen dat er een mogelijkheid is om op de hoogte te blijven van het laatste 
nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot Bovenkerk door u te abonneren op de 
digitale nieuwsbrief via onze website.
Ga hiervoor naar https://notabenebovenkerk.nl/nieuwsbrief en meld u aan.

Maar behalve informeren communiceren we ook graag met u via bijvoorbeeld email. 
Langs die weg gaat communicatie snel heen en weer, van ons naar u en omgekeerd. 

Als u dat ook wilt stuur dan een mailtje naar bpbovenkerk@gmail.com.
En als u geen computer heeft, geen probleem, dan blijft u gewoon de papieren Nota 
Bene Bovenkerk ontvangen als informatiebron.
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 Aanleg Bussluis Noorddammerlaan-Legmeerdijk - Aanleiding voor verkeers maatregelen

De verkeerssituatie in Bovenkerk en 
dan vooral de aanleg van een bussluis 
ter hoogte van de Urbanuskerk houdt 
de gemoederen in Bovenkerk al een 
tijd flink bezig. Ook de vraag of er in 
verband met die bussluis aanvullende 
verkeersmaatregelen in Bovenkerk 
moeten komen leidt tot felle discus-
sies. De route langs de Urbanuskerk 
(Noorddammerlaan–Legmeerdijk) 
wordt nu door autoverkeer gebruikt als 
doorgaande route, langs woningen en 
dwars door Bovenkerk. Het autoverkeer 
gebruikt deze route samen met fietsers 
en bromfietsers. De weg is smal. Het 
is vooral op werkdagen in de ochtend- 
en avondspits druk. Vriend en vijand 
zijn het erover eens dat het wenselijk 

is dat woon-werkverkeer, dat geen bestemming in Bovenkerk zelf heeft, gebruik maakt van de route via de Bovenkerkerweg 
en de Beneluxbaan. De Beneluxbaan is juist ingericht voor de afwikkeling van dit doorgaand autoverkeer. Maar hoe bereik je 
dat automobilisten het gewenste traject volgen? En leidt aanleg van een bussluis niet tot neveneffecten die vervelend zijn voor 
andere bewoners van Bovenkerk? Over deze vragen is ons dorp nog niet uitgepraat.

Discussie over bussluis en eventuele aanvullende maatregelen
Het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk heeft geprobeerd de discussie over de bussluis en eventuele aan-
vullende maatregelen in goede banen te leiden. Voor alle duidelijkheid: het dagelijks bestuur van het bewonersplatform is geen 
actiegroep. Wij hebben geen voorkeur voor één van de verschillende varianten. Wij hebben ons vooral ingespannen om de be-
woners van Bovenkerk bij dit onderwerp te betrekken en in goed overleg met elkaar tot een voorstel aan de gemeente te laten 
komen dat op een breed draagvlak kan rekenen. Wij beseffen dat er geen oplossing is waarmee iedereen tevreden is. Maar 
het is wel belangrijk dat we goed naar elkaar luisteren en begrip opbrengen voor elkaar. Alle bewoners hebben de mogelijk-
heid gekregen hun mening naar voren te brengen. Na eerdere overleggen in bewonersvergaderingen zijn er op 7 oktober 2020 
inloopbijeenkomsten gehouden in het Noorddamcentrum. Het bestuur van het bewonersplatform heeft deze bijeenkomsten in 
overleg met de gemeente georganiseerd. De gemeente heeft goed geluisterd naar de argumenten die op die bijeenkomsten 
naar voren zijn gebracht en vervolgens op 26 oktober 2020 een ontwerpverkeersbesluit ‘Bussluis Noorddammerlaan-Legmeer-
dijk’ in het Gemeenteblad bekendgemaakt. 

Besluitvormingstraject
Belanghebbenden konden in de periode van 27 oktober tot en met 7 december hun zienswijze over het ontwerpverkeersbesluit 
‘Bussluis Noorddammerlaan-Legmeerdijk’ naar voren brengen. Van die mogelijkheid is op grote schaal gebruik gemaakt. Er 
zijn 27 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben niet tot aanpassingen van het besluit geleid. Het ontwerpver-
keersbesluit is omgezet in een definitief verkeersbesluit voor het aanleggen van de bussluis Noorddammerlaan-Legmeerdijk. 
Dit verkeersbesluit is op 15 februari jl. gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt het verkeersbesluit inzien op https://zoek.of-
ficielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 16 februari jl. definitief geworden. Binnen zes weken na de bekendmaking 
in de Staatscourant kan tegen het verkeersbesluit nog wel een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank, maar dit 
schort de werking van het besluit niet op. De gemeente kan nu dus aan de slag.

Planning werkzaamheden 
Automobilisten kunnen binnenkort niet meer langs de Urbanuskerk door Bovenkerk rijden. Er komt een bussluis voor de kerk 
om autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft te zijn. Het gedeelte in de bocht van de Noorddammerlaan tussen de bus-
sluis en de voetgangersoversteekplaats bij het Zwarte Pad (fiets- en wandelpad naast de Urbanuskerk) wordt heringericht. Dit 
gedeelte wordt verhoogd uitgevoerd. Er komt een afwijkende bestrating. De planning van de gemeente is om deze werkzaam-
heden in het tweede en/of derde kwartaal van 2021 te realiseren. De uitvoering duurt maximaal twee maanden.

Monitoring gevolgen bussluis
Naast de knip met de bussluis voor de Urbanuskerk zijn als aanvullende maatregelen overwogen het eenrichtingsverkeer op 
de Vierlingsbeeklaan uit te breiden en de bussluis aan de Salamander op te heffen. Na een extra beoordeling van de voorge-
nomen maatregelen is besloten om dit niet te doen. De situaties op de Vierlingsbeeklaan en Salamander blijven vooralsnog on-
gewijzigd. De gemeente blijft de nieuwe situatie met verkeerstellingen in Bovenkerk goed monitoren om na te gaan of aanvul-
lende maatregelen nodig zijn. Dit gaat de gemeente doen door in relevante straten verkeerstellingen te houden voor de aanleg 
van de bussluis en verkeerstellingen te doen drie en zes maanden na de aanleg van de bussluis. In verband met de gevolgen 
van de coronacrisis (toename thuiswerken) kan het nodig zijn om later meer tellingen te houden. Zes maanden na aanleg van 
de bussluis voert de gemeente een analyse uit. Het kan zijn dat dit leidt tot het voorstel om elders in Bovenkerk aanvullende 
maatregelen te nemen. Uiteraard zal dit dan weer overlegd worden met de bewoners van Bovenkerk. We houden u op de 
hoogte.
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Zorgcompliment 2021
De actie Zorgcompliment 2021 van helponsuitdebrand.com (u weet wel ten behoeve van 
de herbouw van de Urbanuskerk) is per 1 januari 2021 van start gegaan en duurt tot 31 
maart 2021. Het doel dat we voor ogen hebben is aan alle mensen die in Amstelveen in de 
zorg werken een compliment uit te delen. Dat doen we door voor elke ontvangen 4 euro 
één compliment uit te delen. Een compliment bestaat uit een luxe blikje met een flinke reep 
chocola van 200 gram en een bedankkaart. 
De actie komt voort uit een notariskantoor dat blikjes St. Urbanuschocolade afnam en ons 
vroeg deze als zorgcompliment af te leveren bij Ziekenhuis Amstelland. Twee bedrijven 
volgende dat voorbeeld en zo is het idee ontstaan. Bij de start op 1 januari stond de teller 
op 740 complimenten en half februari is dat aantal meer dan verdubbeld. Daardoor heb-
ben we in januari zorgcomplimenten kunnen uitdelen aan acht locaties van de wijkzorg van 
Amstelring, Ons Tweede Thuis Westwijk, Brentano 't Huis aan de Poel, de Ambulancedienst 
Amstelveen, Zonnehuis Westwijk en de brandweer Amstelveen. De overhandiging gebeurt 
buiten met in acht name van de corona maatregelen.
Het is hartverwarmend om te zien met welk een enthousiasme de complimenten in ont-
vangst worden genomen. 
We willen graag meer mensen blij maken, want we bereiken nog lang niet alle mensen die 
in de zorg in Amstelveen werken. We weten dat we te maken hebben met meer dan 5.000 
personen. Kortom, dit is een leuke kans om jouw waardering voor de zorg uit te drukken in 
een compliment. Doe mee en geef ook één of meer complimenten cadeau. Daarvoor zijn we 
alle gevers heel dankbaar.Statiegeld bonnen schenken

Bij Albert Heijn kunt u in de maand maart uw statiegeld bonnen schenken voor de actie in 
Westwijk en Aalsmeer en in april in Bovenkerk aan de Maalderij.
Samen met het Amstelveens Nieuwsblad publiceren we tijdens de actieperiode wekelijks 
een verhaal uit de Amstelveense zorg. Hierbij een kort overzicht van reeds gepubliceerde 
verhalen. Op onze website kunt u de complete verhalen lezen.

Vivianne haalde vlak voor de corona crisis het diploma IC-verpleegkundige en werkt in 
ziekenhuis Amstelland op de IC. 
Zij schrijft ‘Toen wist ik nog niet wat mijn eerste jaar binnen deze specialisatie zou brengen. 
Mijn klas en ik dachten dat COVID-19 maar een griepje was. 
De eerste nacht op de cohort moesten er drie patiënten worden geïntubeerd. Dan weet je 
dat je als IC binnen een paar dagen vol ligt. 
Nu weten we wel beter.’

Tessa werkt als activiteitenbegeleider in Zonnehuis Bovenkerk. 
Zij ervaart ‘Onze locatie ging op slot, familieleden konden hun geliefde niet meer bezoeken, 
vrijwilligers hadden geen toegang meer. 
Alles wat we hadden opgebouwd op het gebied van activiteiten en welzijn, stortte in een 
klap in.
Dit resulteerde in wekelijkse openluchtconcerten tot balkongymnastiek.’

Karin Koot is locatiemanager Woon- en dagcentrum Westwijk van Ons Tweede Thuis.
Zij vertelt ‘We hadden het natuurlijk wel zien aankomen, maar opeens was het zover.
Zo’n vaccinatieronde is niet niks. Je moet ongelofelijk veel regelen en we hoorden het vijf 
dagen van tevoren. 
En daar zat ook een weekend tussen. Alle ouders bereiken voor toestemming en identiteits-
bewijzen, cliënten voorbereiden op wat er ging komen.’

Esmee Lagarde is verpleegkundige en werkt bij Amstelring in de wijkzorg.
Zij vertelt ‘Mijn hart stond stil. Het was alsof ik de dood in de ogen keek.
Het was gebeurd in tijd van ja en nee.’ Esmee denkt er nog elke dag aan. 
Dat iets onzichtbaars zo verwoestend kan zijn.

Dit is een actie van WWW.HELPONSUITDEBRAND.COM
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Bovenkerk fleurt op
Samen met de bewoners willen we Bovenkerk nog gezelliger en groener maken. 
Wij hebben een plan ingediend om aan de lantaarnpalen op de Legmeerdijk en 
Noorddammerlaan, dus bij binnenkomst van ons prachtige dorp, een bloembak op 
te hangen.
Logo groen
De bloem/plantenbakken zijn natuurlijk duurzaam en met bloemen en planten die 
vlinders en bijen aantrekken. Vind je dit ook een leuk idee help ons dan om dit 
te verwezenlijken. We hebben 100 stemmen nodig om het idee bespreekbaar de 
maken bij de gemeente.
Stemmen kun je zo: ga naar:
https://denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/groenzuidwest.
Groen moet je doen, Amstelveen Zuid-West, Plantenbakken Bovenkerk.
Bedankt voor het stemmen wij gaan samen met de nieuwe groep Duurzaam Boven-
kerk met het idee aan de slag.
Chris van den Helder.

Bericht van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Vanwege de onzekerheden rond Corona maatregelen kan de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus voorlopig geen 
concerten en dergelijke organiseren. Maar de mensen van de Stichting zitten allerminst stil in het Corona tijdperk en gaan 
voort met het verwerven van fondsen en het assisteren en adviseren van het bouwteam bij de herinrichting van de kerk. 
De heren van de chocolade-acties rapporteren geregeld over hun opzienbarende acties om gelden binnen te halen middels 
de verkoop van Urbanus chocolade. Kijkt u ook naar de ‘zorgcomplimenten’ acties die er ondernomen zijn! Op de site www.
helponsuitdebrand.com/zorgcompliment-2021 vindt u alle informatie en artikelen over uitgereikte zorgcomplimenten.

Het herstel van de Bovenkerkse vaan-
dels en kerkelijke gewaden 

Op onze website kunt u mooie versla-
gen lezen over deze restauraties door 
onze Bovenkerkse dames, door Corona 
begrijpelijkerwijs op een lager pitje, maar 
niettemin is er voortgang te rapporteren, 
zoals het herstellen van de platen op de 
vaandels met foto’s door Ingrid Verbrug-
gen die het volgende vertelt.

Ik ben begonnen te proberen de bescha-
digde platen die op de vaandels zitten en 
die beschadigd waren door de brand en 
het bluswater, te herstellen. 

De platen waren gekreukeld en op de kreukels kwam het witte papier er doorheen; ook miste hier en daar een stukje papier 
van de plaat. Die stukjes heb ik er weer ingeplakt met nieuw papier zodat ik niet op het rijstpapier (dat achter op de plaat is 
geplakt om het bijeen te houden) hoefde te schilderen en de plaat weer één geheel werd.
Ik ben vooral met acrylverf aan het schilderen en af en toe met een pastel kleurpotlood. De eerste plaat zat nog niet in het 
vaandel genaaid en was van de H. Aloysius patroonheilige van de school. Deze was het moeilijkste denk ik tot nu toe. Inmid-
dels heb ik er nog twee hersteld en ik krijg er steeds meer handigheid in. Het is leuk om te zien dat de vaandels er toch weer 
aardig uit komen te zien.

Het vastleggen van de voortgang van de herbouw door Dolf Middelhoff
Op de site www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl/berichten/ wordt door Dolf Middelhoff telkens een verslag geplaatst over de 
voortgang van de herbouw, vergezeld van mooie , inzichtelijke, foto’s. 
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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Eenzaamheid: ook in Bovenkerk
Het gemeentebestuur van Amstelveen heeft de bestrijding van eenzaamheid tot een belangrijk speerpunt gemaakt. Het be-
stuur van het Bewonersplatform Bovenkerk ondersteunt dit initiatief van harte. Zeker nu we door de corona veel thuisblijven en 
op afstand van elkaar leven wordt de kans op eenzaamheid vergroot. Eenzaamheid wordt echt een probleem wanneer men-
sen zich ernstig of langdurig eenzaam voelen. Het heeft vervelende gevolgen voor de gezondheid. Het kan ervoor zorgen dat 
mensen minder energie hebben en minder goed mee kunnen. Dan kan het zo erg worden, dat je er zelf niet meer uit komt. Uit 
onderzoek blijkt dat vier op de tien Amstelveners zich matig tot ernstig eenzaam voelen. Voor Bovenkerk liggen die cijfers niet 
anders. U bent dus echt geen uitzondering als u zich eenzaam voelt.

Complex
Eenzaamheid is een complex onderwerp waarvoor geen kant en klare oplossing is. De oorzaken van gevoelens van eenzaam-
heid zijn per persoon verschillend. Veel mensen lopen niet te koop met hun eenzaamheid. Men schaamt zich ervoor. Het 
Bewonersplatform Bovenkerk probeert met het bevorderen van ontmoeting en het organiseren van activiteiten eenzaamheid 
te bestrijden. Maar wij begrijpen heel goed dat dit lang niet altijd de oplossing is. Hoewel deelname aan activiteiten kan helpen 
om eenzaamheidsgevoelens tegen te gaan is het eenvoudigweg betrekken van eenzame mensen bij bijvoorbeeld een etentje 
geen oplossing. Voor veel eenzame mensen is de stap om de deur uit te gaan voor deelname aan zo’n activiteiten vaak ook 
simpelweg te groot. Eenzaamheid is veel complexer dan veel mensen denken.

Praten over eenzaamheid
Praten over eenzaamheid is moeilijk. Vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, komt hier openlijk voor uit. Op eenzaamheid 
rust een taboe. Soms weten mensen zelf ook niet dat ze last hebben van eenzaamheidsgevoelens. Er zijn lichamelijke, sociale 
en omgevingssignalen die wijzen op eenzaamheid maar het kwartje is nog niet gevallen. Toch kan het voelen, erkennen en 
uitspreken van gevoelens van eenzaamheid opluchten en een opening zijn om vereenzaming te doorbreken. Maak jij je zorgen 
over iemand van wie je vermoedt dat die eenzaam is? Maak contact vanuit oprechte interesse en zonder oordeel. Dat kan je 
doen door vragen te stellen als: Hoe gaat het met je? Wat heb je vandaag gedaan? Waar ben je verdrietig over? Is er iets waar 
je mee zit? Waar word je blij van? Wat was een mooi moment? Kan ik iets voor je doen of betekenen?

Hulp bij eenzaamheid
Als u zich eenzaam voelt zijn er in Amstelveen diverse instanties waar u bij terecht kunt en die u op weg kunnen helpen. U kunt 
altijd terecht bij onze wijkcoach. Daarnaast spannen ook de maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs van Participe zich 
hiervoor in. Ook via het sociaal loket van de gemeente zijn er mensen die helpen bij zorgen rondom eenzaamheid. Hieronder 
staat aangegeven hoe u hen kunt bereiken.
• Bij het Sociaal loket van de gemeente Amstelveen kunt u terecht als u zich eenzaam voelt of er alleen voor staat, bel  
              020-5404911 of e-mail amstelveenloket@amstelveen.nl
• Maakt u zich zorgen of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Professionals (wijkcoach, maatschappelijk werkers en  
              ouderenadviseurs) van welzijnsorganisatie Participe Amstelland staan voor u klaar. Bel 020-5430440
              of e-mail team: amstelveen@participe.nu
• Maakt u liever gebruik van een landelijke hulplijn? Probeer eens de Luisterlijn. Deze is er voor iedereen. 
              Bel 0900-0767 of kijk op www.deluisterlijn.nl

Bovenkerk Duurzaam

Aan het begin van de Coronacrisis 
waren er veel mensen die riepen om 
een ‘duurzaam herstel’ van de econo-
mie als Corona weer achter de rug is. 
Want ondanks alle nare aspecten van 
de maatregelen, hebben jullie niet ook 
stiekem genoten van de zuivere lucht, 
de stilte op straat tijdens de avondklok 
en rustige wegen zonder files?

De maatregelen hebben in elk geval niet kunnen verhinderen dat in Bovenkerk een heuse duurzaamheidscommissie is opge-
richt. Op initiatief van de voorzitter van het Bewonersplatform, Rob van den Helder, heeft een clubje mensen inmiddels de twee 
eerste online brainstormsessies gehad. En er ontstaan mooie plannen! Meerdere ideeën worden op dit moment onderzocht en 
uitgewerkt. Daar gaan we de komende tijd in Nota Bene Bovenkerk (en op de website en Facebook-pagina) meer details over 
delen. 
Om te beginnen stellen de commissieleden zich aan u voor:
Jan
Ik ben Jan Koolhaas, geboren als kleinzoon van een bakker en als zoon van een boer. Opgegroeid en gewerkt op een boer-
derij aan de Bovenkerkerweg ter hoogte van Tramhalte Poortwachter. Sinds 1990 werkzaam bij Afvalbeheer Amstelveen en in 
die hoedanigheid betrokken geweest bij de opkomst van het Afvalbrengstation en de ontwikkeling van het 'afval scheiden' tot 
wat het nu is.Door die betrokkenheid maar ook door mijn afkomst ben ik mij bewust van het belang van een duurzaam milieu 
en probeer ik m'n ecologische footprint te verkleinen zonder daar heel krampachtig onder te zijn. Dit onder het motto: Leef 
bewust, vermijd overdaad en verspilling en wees niet jaloers op degenen die het beter hebben maar spiegel je aan mensen die 
het minder hebben. Hopelijk kan ik anderen daar iets van meegeven.
Astrid
Mijn naam is Astrid van Ballegoy, ik ben geboren en getogen in Bovenkerk. Eigenlijk net buiten het dorp in een boerderij aan 
de Noorddammerweg (op de plek waar nu Westwijk ligt). Ik ben lid geworden van de Duurzaamheidscommissie omdat ik onze 
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planeet leefbaar door wil geven aan de generaties na ons. Daarom maak ik in mijn dagelijks leven zoveel mogelijk duurzame 
keuzes en help ik graag mee aan het groener maken van Bovenkerk. Let maar op! Straks zijn wij de duurzaamste wijk van 
Amstelveen.
Stijn
Mijn naam is Stijn Broeder en ik woon 38 jaar in Bovenkerk en ben medeorganisator van Rock Urbanus, Young Urbanus en het 
Zomerfeest Bovenkerk. Ik geniet vrijwel elke dag van het Amsterdamse bos en de oeverlanden bij de Poel. Duurzaamheid is 
belangrijk voor nu, maar ook voor de toekomst.
Yvonne
Ik ben Yvonne Copini, geboren en opgegroeid in Aalsmeer maar met roots in Bovenkerk: mijn moeder Nelly Wassenburg werd 
geboren aan de Noorddammerlaan. Mijn opa was ‘Meester' Wassenburg, een bekende voor veel Bovenkerkers. Zelf woon ik 
hier sinds 2011.Ik maak me zorgen over de planeet en vind duurzaam leven belangrijk. Maar ik ben liever een voorbeeld dan 
een criticus. Het mag best een beetje leuk! De wereld kan ik niet veranderen, maar wel wat er in mijn wijk gebeurt. Daarom 
stuurde ik dit najaar een idee naar het Bewonersplatform om bij de appartementen compostbakken te plaatsen. Graag wil ik 
daar binnenkort meer over vertellen. Het resultaat is dat ik nu in deze commissie zit! Die compostbakken gaan er wat mij betreft 
beslist komen. Maar super om dit groter op te pakken en vooral om het samen te doen. Op naar een duurzamer Bovenkerk!

Bijen en vlinders
Graag willen we onze start op een leuke positieve manier vie-
ren. Iedereen heeft het immers al moeilijk genoeg in deze tijd. 
Om alle Bovenkerkers een hart onder de riem te steken en 
ons dorp nóg mooier te maken, krijgt u van de Dutch Flower 
Group bij dit nummer van Nota Bene Bovenkerk een zakje 
bloemzaadjes cadeau. Als u ze zaait wordt niet alleen uw tuin 
of balkon veel vrolijker, maar u lokt ook nog eens bijtjes en 
vlinders naar ons mooie dorp. En dát is dan weer goed voor 
het milieu. Win-win-win! 

Voelt u zich geïnspireerd om mee te doen of heeft u leuke ideeën om Bovenkerk duurzamer te maken? Wees dan 
welkom! Positieve verandering bereiken we tenslotte samen.
Je kunt ons mailen: dc@notabenebovenkerk.nl

Wil je een buurtbewoner wat hulp bieden?

Het Team Amstelveenvoorelkaar biedt hulp bij praktische vragen en behoefte aan sociaal contact. Naast boodschappenhulp, 
zoeken wij vrijwilligers voor praatcontact of om met een bewoner te gaan wandelen.
Met het komende voorjaar zijn wij ook blij met nieuwe vrijwilligers die wat tuinwerkzaamheden willen doen. Zolang de Coron-
aperiode duurt, zal het contact vaak buiten plaatsvinden of bijvoorbeeld per telefoon. Ook 70-plussers en mensen die tot de 
risicogroep behoren, kunnen zich dus aanmelden als vrijwilliger.
Voor ons project gespecialiseerde vrijwilligers zijn wij ook nog op zoek naar mensen met wat meer ervaring op het gebied van 
zorg en welzijn. Met nieuwe vrijwilligers voeren wij een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Daarin kun je aangeven, welke mo-
gelijkheden je hebt. Ook geven wij richtlijnen om besmetting met het Coronavirus te voorkomen. Benzinekosten kunnen worden 
vergoed.
Iets voor jou? Of kun je wat hulp gebruiken voor jezelf voor iemand anders?
Neem dan ‘s ochtends contact op met Team Amstelveenvoorelkaar via 020-6413333.Of stuur een mailtje naar team@amstel-
veenvoorelkaar.nl.Team Amstelveenvoorelkaar is een onderdeel van www.Amstelveenvoorelkaar.nl, de online marktplaats voor 
vrijwillige hulp.Benieuwd wat je nog meer kan doen? Of kun je zelf wat hulp gebruiken? Kijk dan op bovengenoemde website!

Van de Politie

In zijn algemeenheid gaat het goed met Bovenkerk, al zijn we nog niet verlost van de 
Corona crisis. Gelukkig mogen de kinderen alweer naar school. Laten wij alleen niet 
vergeten om de Corona richtlijnen in acht te houden. Vooral tijdens het ophalen van 
de kinderen kan het druk worden met verkeer en mensen. 
Met name het dubbel parkeren ter hoogte van de school Westwijzer veroorzaakt nogal 
wat overlast.
Ook blijven criminelen creatief wat betreft oplichting. Soms aan de deur met onder an-
dere postpakketten waarvoor nog kosten betaald moeten worden. Soms beweren ze 
van een instantie te zijn waarvoor toegang tot de woning vereist is voor een of andere 
controle. Sta dit niet toe. Controleer legitimatiebewijzen heel goed. Voelt het niet goed, 
niet doen, bij twijfel altijd de politie bellen, 0900-8844.
Daarnaast is er nog steeds sprake van WhatsApp oplichting. Soms lijkt het of een fa-
milielid om geld vraagt. Het kan zelfs zo zijn dat de stem van het echte familielid wordt 
gebruikt voor een ingesproken boodschap. Nooit via WhatsApp! Bel de persoon zelf 
en vraag of dit klopt. Nooit pingegevens of passen aan personen afgeven. 
Er komen geen mensen aan de deur om bankpassen in te nemen. 

Han Tsai, wijkagent
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Bovenkerkse roeister Lucia Folkers heeft de AAP-factor

De 17-jarige vwo-studente Lucia Folkers doet eigenlijk pas sinds 2019 
aan roeien. Sindsdien is de bewoonster van Bovenkerk helemaal ver-
slingerd aan deze sport. 
Uit testjes blijkt keer op keer dat de 1 meter 80 lange bewoonster van 
Bovenkerk super veel aanleg heeft voor het roeien. Het is alleen jam-
mer dat ze haar mogelijkheden nog amper heeft kunnen laten zien, 
vooral door de beperkingen die corona met zich meebrengt. 
Talentendagen
Haar talent voor roeien werd in november 2018 ontdekt tijdens de 
Sportspecifieke Talentendagen van sportkoepel NOC/NSF in Almere. 
Lucia: ‘Ik ben niet alleen lang en sterk, maar bovendien heb ik de AAP-
factor. Dat betekent dat de spanwijdte van mijn armen groter is dan m’n 
lichaamslengte. Ideaal om lange, krachtige halen te maken in de boot.’ 
Mentaal zit het ook wel goed bij de goedlachse Lucia. Ze is gemotiveerd 
om binnen de mogelijkheden de top te bereiken. Niet onbelangrijk is dat 
ook haar vader en moeder beiden op wedstrijdniveau hebben geroeid. 

Dus ze wordt aan alle kanten gemotiveerd.

Onderlinge wedstrijden
Begin 2019 sloot Lucia zich aan bij de wedstrijdgroep van roeivereniging RIC in Amsterdam, die al sinds jaar en dag traint op 
het prachtige water van de Amstel. ‘Vanaf het begin had ik het er naar m’n zin. Al snel trainde ik er zo’n vier keer per week. Dat 
hele jaar heb ik toen al aardig wat wedstrijd kunnen roeien. In het begin was ik onervaren, maar al snel had ik de smaak te pak-
ken. Ik begon meisjes van mijn leeftijd in te halen. Dat was echt supergaaf.’
Inmiddels traint Lucia zo’n zeven keer per week. In de wintermaanden werkt ze vooral aan haar kracht en conditie. ‘In het 
weekend ga ik met de bus naar Amsterdam. We trainen niet alleen in de boot, maar doen ook hardloop- en indoortrainingen. 
Thuis train ik de rest van de week vooral op de ergometer.’ 
De resultaten op de ergometer worden regelmatig bijgehouden. Die zijn veelbelovend. ‘Maar dat wil nog niet alles zeggen. 
Door Corona weet ik nog niet hoe snel ik in de boot ben ten opzichte van anderen in mijn veld.’
Beensport
Volgens Lucia denken nog veel buitenstaanders dat het bij roeien vooral aankomt op de armen. ‘Bij roeien komt de meeste 
kracht uit je benen. Het is dus heel anders dan bijvoorbeeld bij kanoën. Het betekent ook dat je roeiers als training vaak ziet 
hardlopen of nog beter: ziet fietsen.
Voor Lucia is roeien in de gezonde buitenlucht een puur genot. ‘Vooral als je alleen op de Amstel roeit, met verder geen ge-
luiden om je heen. Het enige wat je hoort is als de bladen het water raken. Maar het is ook geweldig om samen met je roei-
maatjes te zijn en om elkaar uit te dagen in een onderling wedstrijdje.’
Europees Kampioenschap
Vorig jaar was Lucia één van de geselecteerden voor het nationale meisjes-8-team. Zij waren geselecteerd om deel te nemen 
aan het Europees Kampioenschap junioren in Belgrado. ‘We hebben hard getraind op de Bosbaan en op het water bij Almere 
waar ook de nationale mannen selectie traint. We zaten wel tien tot elf keer per week in de boot en het ging steeds beter. Het 
EK is doorgegaan, maar Nederland mocht er helaas niet heen vanwege corona. Dat was toch wel een grote teleurstelling. 
Maar die hele serie trainingen gaf me ook wel weer vertrouwen. Ik heb aangetoond dat ik bij de Nederlandse topmeisjes hoor. 
Daardoor heb ik ook veel motivatie voor het komende seizoen.’
Lucia zit in de vijfde klas van het Herman Wessel College (Vwo). ‘Ik kan het roeien uitstekend combineren met m’n schoolbe-
zigheden. Er is ’s middags na school nog genoeg tijd voor andere dingen. Als ik rond vier uur klaar ben met de online lessen, 
moet ik me wel haasten om de bus te halen richting de Amstel.’
Nationale roeister met A-Status
De Bovenkerkse wil na het behalen van haar eindexamen graag werktuigbouwkunde gaan studeren aan de Technische 
Universiteit in Delft. ‘Ik zou natuurlijk heel graag top roeister met een A-status willen worden. Deelname aan internationale 
wedstrijden zou geweldig zijn en wie weet ooit de Olympische Spelen. Als dat mogelijk is, zal ik er helemaal voor gaan. Het 
belangrijkste is dat ik deze sport leuk blijf vinden, dat ik gemotiveerd blijf en dat ik niet geblesseerd raak. Verder kijk ik wel wat 
er op m’n pad komt.’

Stichting Participe ontvangt donatie

Eind januari ontvingen vertegenwoordigers van drie goede doelen, waaronder Stichting Participe die actief is in Bovenkerk en 
Westwijk, uit handen van Hitma-directeur Michiel Jansen, op 1,5 meter afstand, een cheque van het bedrijf uit Uithoorn. Het 
kerstbudget van 2020 werd middels een stem-actie door klanten verdeeld over de 3 goede doelen. Afgelopen jaar was een 
zwaar jaar voor vele bedrijven, maar ook de goede doelen hebben het niet makkelijk gehad. De Hitma-medewerkers besloten 
daarom dat goede doelen in de regio wel een steuntje in de rug verdienden. De keuze viel op 3 goede doelen die tijdens de 
COVID-19 periode het extra te verduren hebben, te weten; Het Nationaal Ouderenfonds, De Voedselbank en het Rode Kruis.
Stichting Participe, namens Ouderenfonds
De donatie komt bij Stichting Participe goed terecht. De bekende Bovenkerkse Mieke Regelink, buurtsportcoach bij Stichting 
Participe en Amstelveensport, was voorjaar 2020 initiatiefneemster van het balkonbewegen, dat al snel door het Ouderenfonds 
nationaal werd overgenomen. Bij deze dagelijkse beweging voor ouderen werd ook muziek ingezet, waaronder een speciaal 
optreden van musicalster Joke de Kruijf. Toentertijd was er geen budget om haar hiervoor te betalen. Mede dankzij de Hitma-
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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.notabenebovenkerk.nl

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

donatie van € 540,- kan Mieke haar nogmaals inhuren, en ditmaal wel financieel 
belonen. ‘Op deze manier wordt de cultuursector via Hitma ook nog een beetje 
geholpen’. 
Shanti Zanoli, de wijkcoach van Amstelveen Westwijk en Bovenkerk, was ook 
aanwezig bij Hitma tijdens de uitreiking van de cheque en vult aan: ‘Op dit moment 
is balkonbewegen vanwege de temperatuur niet mogelijk, we hebben gezocht naar 
mogelijkheden binnen de beperkingen en doen nu 1-op-1 ommetjes met de oude-
ren. Bovendien hebben we een buurtbakkie, waar gratis een kopje koffie, warme 
chocolademelk of thee gehaald kan worden. We merken dat dit soort initiatieven erg 
gewaardeerd worden. Sommige ouderen spreken anders niemand en zijn blij hun 
eigen stem weer eens te kunnen gebruiken.’
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Organiseer een activiteit in uw buurt zodra dat kan!
De coronacrisis duurt inmiddels een jaar. Al die tijd hebben we afstand van elkaar 
moeten houden. Contacten met buren staan daardoor op een laag pitje. Buurtfees-
ten waren al helemaal niet mogelijk. Maar er gloort licht aan de horizon. We hebben 
goede hoop dat in de tweede helft van dit jaar weer bijeenkomsten mogelijk zijn. 
Wat is er dan leuker om het einde van de lockdown samen met uw buren te vieren? 
Wij roepen de bewoners van Bovenkerk op om zodra dat mogelijk is samen met de 
buren een activiteit te organiseren om daarmee de contacten in de buurt te verste-
vigen. Het Bewonersplatform Bovenkerk wilt u daarbij graag een steuntje in de rug 
bieden door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor het organise-
ren van een buurtactiviteit. 
Dat kan de traditionele straatbarbecue zijn, maar u kunt ook aan heel andere dingen 
denken zoals een sport- en/of spelactiviteit. 
Bij een buurtactiviteit benaderen de initiatiefnemers de mensen in hun straat of 
buurt en organiseren de buren met elkaar het feest of de activiteit. De bijeenkomst 
is erop gericht de onderlinge burenband te versterken en de buurtbewoners (nog) 
beter te leren kennen. 
Wanneer bewoners elkaar kennen wordt de saamhorigheid groter en neemt ook de 
bereidheid toe om iets voor elkaar te doen. De bewoners, die het initiatief nemen 
om een activiteit in hun straat of buurt te organiseren, kunnen daarvoor van het 
Bewonersplatform een bijdrage krijgen. Deze bijdrage is in beginsel 50 euro per ac-
tiviteit. Bij meer dan 50 deelnemers kan de bijdrage verhoogd worden tot 100 euro.

Aan het verkrijgen van een bijdrage zijn een paar eenvoudige voorwaarden verbon-
den:
• Het minimumaantal deelnemers is 20;
• Alle buren worden uitgenodigd, dus niet alleen je vrienden uit de straat;
• De subsidie geldt alleen voor niet-commerciële feesten, georganiseerd
              door bewoners;
• Van ieder feest wordt minimaal één foto beschikbaar gesteld voor publica-
tie in Nota Bene Bovenkerk (met liefst ook een sfeerverslagje erbij).
De aanvraag kan worden gestuurd aan het Bewonersplatform Bovenkerk, e-mail-
adres bpbovenkerk@gmail.com
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerard Miltenburg, tel. 020-3455876.
Voor een straatfeest of buurtactiviteit is in de meeste gevallen geen vergunning 
nodig maar kan worden volstaan met een melding bij de gemeente. De voorschrif-
ten hiervoor staan vermeld in het meldingsformulier straatfeesten, dat u vindt op de 
website van de gemeente Amstelveen.


