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WANDELING ‘ONTDEK ONS BOVENKERK’ OP ZATERDAG 12 JUNI 2021
EN........STEEK DE VLAG UIT!!!!
Bent u ook zo blij dat we zo langzamerhand weer wat meer 
naar buiten kunnen? Het is de hoogste tijd om weer een 
leuke activiteit te organiseren. Om u daarbij een beetje op 
weg te helpen heeft een aantal vrijwilligers uit Bovenkerk 
een leuke wandeltocht voor u uitgezet. Uiteraard wel met 
inachtneming van de geldende coronamaatregelen.  
De wandeling door Bovenkerk vindt plaats op zaterdag 12 
juni. De organisatie van de wandeling berust bij de perso-
nen die buiten coronatijd in Bovenkerk het ‘Samen Eten’ en 
het ‘Zomerfeest’ verzorgen. 
U kunt deze wandeling starten tussen 11 en 15 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. Iedereen kan meedoen.
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, kleinkinderen en/of ouders meeneemt. Ook uw 
buren, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Je 
hoeft niet in Bovenkerk te wonen om mee te doen. Iedereen 
is van harte welkom om mee te lopen. Dus nodig ook uw 
familie en vrienden van elders uit en laat hen zien hoe mooi 
Bovenkerk is. 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 hoe het vroeger was en 
de jongeren over het hier en 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 St. Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 124. U kunt zien hoe het herstel 
van de kerk vordert. Hier kunt u ook een lei kopen en daar uw naam op laten zetten. 
Zo wordt uw naam voor eeuwig vastgelegd op het dak van de kerk. Ook kunt u hier 
de welbekende St. Urbanus chocolade kopen.
2.Voka, Vierlingsbeeklaan 24. Hier krijgt u koffie/thee/fris met appelgebak dat speci-
aal voor u is gebakken door cliënten van Ons Tweede Thuis. Ook kunt u deelnemen 
aan leuke spelactiviteiten.
3.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.
4.Het Urbanuspark bij het speelbadje. Hier staan leuke activiteiten op u te wachten. 
Ook muziek ontbreekt niet. Van de ijscoman van Bovenkerk krijgt u een heerlijk ijsje.
5.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 uiter-
aard ontbreekt ook hier een versnapering niet.
Naast het wandelboekje en de routebeschrijving krijgen de deelnemers ook een lijst 
met vragen over plekken die u onderweg ziet. We zijn benieuwd hoe goed u Boven-
kerk kent. Doet u ook mee? Wij hopen u te mogen verwelkomen. De wandeling, het 
boekje en alle versnaperingen onderweg worden u gratis aangeboden. 

Team Zomerfeest en Samen Eten in Bovenkerk
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Berichten van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. 

Maak de Urbanus blij en sponsor een lei!
De Urbanuskerk in Bovenkerk wordt wel de 'Kathedraal van Amstelland' genoemd 
en is inmiddels ook van eerbiedwaardige leeftijd met haar bijna 133 jaar: gecon-
sacreerd op 19 augustus 1888.Na de brand in 2018 is met man en macht door 
vele betrokkenen en wederom met veel vrijwilligers met veel liefde gewerkt aan de 
wederopbouw. Sinds de start van de herstelwerkzaamheden in maart 2020 is er al 
veel werk verzet. 
De kerk is eerst ontruimd en gestut met steigerwerk om een veilige bouwplaats te 
krijgen. Daarna zijn vele gewelven hersteld en sinds dit voorjaar zit een deel van 
het dak er weer op. In de loop van het jaar worden de andere dakdelen geplaatst 
en afgewerkt met dakleien. Als laatste worden de dakleien boven de sacristie ge-
legd en juist onder die plek is de brand op 15 september 2018 ontstaan.
Dat wil de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus op symbolische wijze 
in het nieuwe dak markeren. Wie wil kan daar aan meedoen en een persoonlijk 
bericht meegeven aan de volgende generaties gebruikers van de kerk, gelovigen 
en niet gelovigen, door het signeren of beschrijven van een lei. 

De donatie om een daklei te laten beschrijven is geheel vrijblijvend met een mini-
mum van € 10,- per lei.Dat signeren gebeurt met speciale inkt die door de jaren 
heen goed zichtbaar blijft. De tekst wordt tegen het dak aan gelegd en is vanaf de 
buitenkant niet te zien, maar u weet dat er een gesigneerd leitje ligt met uw naam 
of uw persoonlijke boodschap! Wie zelf wil signeren kan gedurende de actieperi-
ode elke tweede en vierde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur terecht 
in de pastorie van de kerk, Noordammerlaan 124 Amstelveen. Online signeren en 
doneren kan ook via https://www.helponsuitdebrand.com/actie-urbanus-daklei/. 
Zodra uw leitje is beschreven, krijgt u daarvan een foto toegestuurd. Voor dit jaar 
is het doel van de inzameling de ontbrekende € 55.000,- voor professioneel beeld 
en geluid in de kerk. Zo komt er een goede ringleiding, hoogwaardige microfoons 
en boxen voor zowel het gesproken woord als audiogeluid. En er komt een beamer 
met projectiescherm. De unieke akoestiek in de kerk blijft intact en daar wordt met 
de nieuwe installatie op ingespeeld. De actie loopt tot en met 31 oktober 2021.

Donatie Provincie Noord Holland en Prins Bernhard Fonds ten behoeve van 
de restauratie van de staties. 
Op donderdag 3 juni jl. heeft mevrouw Zita Pels, samen met burgemeester Tjapko 
Poppens, een bezoek gebracht aan de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Mevrouw 
Pels is gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland met onder andere cultuur en 
erfgoed in haar portefeuille.
De Provincie Noord-Holland heeft de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urba-
nus een belangrijke subsidie toegekend. 

Deze is voor het herstel van de door Frans Loots rond 1900 geschilderde kruiswegstaties die tijdens de brand zwaar zijn be-
schadigd. Deze staties worden gezien als belangrijk cultureel erfgoed. 
De subsidie bedraagt maar liefst € 175.000, 50% van het totaal benodigde bedrag voor deze restauratie.Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds heeft daarnaast een donatie van € 25.000 gedaan.Aan de Urbanustoren hangt de ‘geldmeter’ die op 3 juni door 
mevrouw Pels dus is aangevuld met € 175.000,-. Hierna heeft het gezelschap een kort bezoek gebracht aan de St. Urbanus 
om een indruk te krijgen van de vorderingen van het herstel. In een later stadium wordt de geldmeter aangevuld met inmiddels 
ontvangen donaties en subsidies. 
Let op onze website voor informatie hierover!

‘Amstelveen kleurt Oranje’, donatie van Santiago! 
Zaterdagmorgen 8 mei 2021 kwam een trotse Santiago van 8 jaar met een knots 
van een cheque stralend naar de minimarkt bij de St. Urbanuskerk. 
Wij stonden daar voor de promotie van dakleien en St. Urbanus Chocolade. 
Santiago had op Koningsdag meegedaan aan de actie ‘Amstelveen kleurt oranje’. 
Daarbij kon je je talenten inzetten om een goed doel te steunen. Er waren drie prij-
zen te winnen: € 500, € 250 en € 150. Het was een actie voor kinderen, waarbij 
ze een oranje-filmpje moesten maken voor Koningsdag. 
Santiago heeft op zijn dwarsfluit het Wilhelmus gespeeld en hiermee de derde 
prijs gewonnen. 
Een bedrag van HONDERD VIJFTIG EURO!! Dit bedrag heeft hij aan de Urbanus-
kerk gegeven.
Santiago vertelde dat hij van de fatale brand in 2018 zo geschrokken was en dat 
de brand zo veel emotie teweegbracht dat hij met dit bedrag wil helpen het kerkge-
bouw te herbouwen. 
Santiago heeft voor deze actie een daklei met zijn naam gekregen die met vele 
andere geschonken dakleien op het nieuwe dak van de kerk komen te leggen.
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Fraaie afsluiting actie Zorgcomplimenten 2021 op de DAG VAN DE ZORG 
KPMG en Albert Heijn zorgden voor een mooie afsluiting van de actie Zorgcompliment 2021 van helponsuitdebrand.com. 
Samen doneerden zij respectievelijk 660 en 80 complimenten. Hiervan werden in een aantal tehuizen de zorgmedewerkers, 
stagiaires en actieve vrijwilligers op de Dag van de zorg 12 mei 2021 extra verwend met een Amstelveens blik St. Urbanus 
Chocolade met bedankkaart. Het gaat om de tehuizen Zonnehuis Amstelland De Luwte, Juliana en Beatrix en de tehuizen van 
Brentano Belmonte, Klaasje Zevenster, Nieuw Vredeveld en de wijkzorg.
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

Ik beweeg, jij beweegt en wij bewegen……
Bewegen is goed voor je!! Er is vast wel iemand die dit eens tegen je gezegd heeft. Het is 
wel waar!!!!! Bewegen is goed voor hart en bloedvaten. Maar bewegen doet méér voor het 
lichaam. Zo is het ook goed voor het brein. De hersenen blijven in betere conditie door dage-
lijks te bewegen. Lichamelijke activiteit zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen. 
Het zorgt ervoor dat het aantal verbindingen tussen de verschillende hersengebieden minder 
snel afneemt als we ouder worden. En daar vaart het cognitief functioneren wel bij. Dat wil 
zeggen: het geheugen, het reactievermogen, de concentratie en het leervermogen verbe-
teren. Sommige wetenschappers zeggen zelfs dat bewegen beter is voor de hersenen dan 
puzzelen. Ook als je op latere leeftijd begint met bewegen heeft het nog een positieve invloed 
op het brein.

Blij door bewegen
Wetenschappers vermoeden dat de positieve effecten van sporten op de psyche te danken zijn aan de toename van neuro-
transmitters, de stofjes in de hersenen die de stemming reguleren. Bovendien reageren mensen met een goed uithoudingsver-
mogen minder heftig op stress. Te veel zitten is slecht voor de gezondheid. Daarom: verminder je zituren door bewust meer te 
gaan bewegen. Neem de trap in plaats van de lift. Telefoneer staand of al ijsberend. Loop of fiets naar de supermarkt. Kies een 
beweegvorm die bij je past, iets wat je leuk vindt of waar je goed in bent. Daardoor houd je het langer vol en daar gaat het om. 
Natuurlijk scheelt het ook of je in een leuke groep terecht komt of een gezellig sportmaatje hebt.

Krachttraining voor het dagelijks leven
Met de jaren verliezen we behoorlijk wat aan spiermassa. Gelukkig kun je spiermassa kweken door aan krachtraining te doen, 
door te trainen met gewichten, of flesjes, of een dyna-band.

Sterke botten
Bewegen houdt je botten stevig. Kies voor een manier van bewegen waarbij het lichaam wordt belast met zijn eigen gewicht. 
Sterke spieren – door krachttraining – helpen je in ieder geval je evenwicht beter te bewaren.

Snelle afweer
Bewegen stimuleert de natuurlijke afweer tegen ziektes. Bekend is wel dat door te sporten de bloeddoorstroming verbetert. 
Daardoor worden afweercellen sneller door het lichaam vervoerd, waardoor ze ziektekiemen eerder kunnen uitschakelen.

Gezond hart, fitter gevoel
Bewegen is dé manier om de bloedvaten, het hart en de longen gezond te houden. Vooral de activiteiten waarbij het hart snel-
ler en meer bloed moet rondpompen en de longen flink aan het werk worden gezet. Fietsen, wandelen in een flink tempo en 
zwemmen zijn daarom uitstekende sporten. De longcapaciteit verbetert ermee, net als de bloedsomloop. Maak ruimte gedu-
rende de week voor meer beweeg momenten. Elke dag 30 minuten matig tot intensief bewegen is een goede richtlijn.

Tips om in beweging te komen:
- weet dat je altijd en elke dag met bewegen kan starten
- buiten zijn is goed voor je, buiten gebeurt altijd wat en buiten is goed voor je oriëntatie
- samen bewegen motiveert
- zorg goed voor je lijf en je brein
- kies de sport die je leuk vindt
- doe eens mee met Nederland in Beweging
- kijk wat er bij jou in de buurt te doen is 
- maak elke dag een ommetje en loop vooral verschillende routes.
Heb je nog vragen of heb je hulp nodig bij het kiezen van een sport of wil je gewoon eens samen kijken met de buurtsport-
coach wat er allemaal in de buurt is? Neem contact op met Mieke Regelink, Buurtsportcoach bij AmstelveenSport, m.regelink@
amstelveensport.nl 088-8585100
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Van de Duurzaamheidscommissie

Boeken uitlenen en delen? 
Maak je eigen minibieb 
Op steeds meer plaatsen kom je ze tegen; minibiebs. Ook in Bovenkerk in de Vierlingsbeeklaan kan je bij een minibieb terecht 
als je op zoek bent naar leesvoer. 
Een superleuk initiatief en misschien ook wel iets voor jou.
Wat is een minibieb?
Een minibieb is een kastje waar je boeken in kunt plaatsen die buurtgenoten gratis kunnen lenen en ruilen. De bieb staat op 
een plek die vanaf de openbare weg goed bereikbaar is. Naast dat het een duurzame oplossing is om iemand anders van een 
boek te laten genieten dat jij uit hebt, is het ook een manier om buurtbewoners te ontmoeten. 
Hoe begin je een minibieb? Heb je geen kastje voor een minibieb, dan kun je natuurlijk van scratch af aan iets maken. Je kunt 
ook, heel duurzaam, een tweedehands kastjes van bijvoorbeeld de Boemerang gebruiken. Iets van hout is het handigst als het 
nog moet worden aangepast.
Het belangrijkste is dat de minibieb waterdicht is, maar dat er wel wat ventilatie is. 
Plaats je minibieb op een goed zichtbare en makkelijk bereikbare plek. Leg er eventueel een briefje in met jouw regels. 
Moet iemand een boek weer terugbrengen? Mag iedereen gewoon extra boeken in je bieb plaatsen? Etc. Wil je weten wie je 
bieb gebruiken? Dan is een gastenboekje ook handig. Doe je mee? 
Ben je enthousiast en ga je een minibieb plaatsen? Laat het ons weten via mailadres dc@notabenebovenkerk.nl. Dan helpen 
wij bij het promoten van jouw bieb.

Plantenbieb
Ben je op zoek naar planten voor in je (moes)tuin of 
voor op je balkon? Of heb je een heleboel planten, 
maar te weinig ruimte? Ga dan langs bij de Planten-
bieb in Bovenkerk (Vierlingsbeeklaan ter hoogte van 
nummer 14A/B bij de inrit van het witte spoorhuis). 
Bij de plantenbieb mag je gratis plantjes meenemen, 
maar je kunt er ook planten achterlaten of ruilen. Ka-
merplanten zijn ook welkom als het buiten niet te koud 
voor ze is. 

Derde ronde ‘Groen moet je doen!’
De derde ronde ‘Groen moet je doen’ is voor Boven-
kerk bijna ten einde. Tot en met 6 juni kun je online via 
denkmee.amstelveen.nl ideeën indienen om ons dorp 
groener te maken. Met de campagne ‘Groen moet je 
doen!’ wil de gemeente met nog meer groen Amstel-

veen verfraaien en de beleving ervan vergroten. Het gaat om kleinschalige initiatieven zoals een vlindertuin of een bloemenzee 
in plaats van een oud plantsoentje. De gemeente selecteert de ideeën op basis van financiële haalbaarheid, uitvoerbaarheid 
en het verhogen van de groenbeleving in de buurt. Aansluitend wordt een aantal ideeën uitgevoerd. Kijk op denkmee.amstel-
veen.nl voor alle informatie over de campagne en de planning van de rondes.

Een groen dak of gevel met subsidie.
Een dak of gevel met beplanting heeft veel voordelen en daarnaast ziet het er ook nog mooi uit. Zo blijft het dak koeler waar-
door de levensduur van het dak verdubbelt. 
Beplanting op daken of gevel zorgt voor geluiddemping en draagt bij aan de biodiversiteit waardoor het aantrekkelijk is voor 
diverse diersoorten, zoals vogels en bijen. 
Beplanting helpt ook om uw dak rainproof te maken. Groene daken werken als een spons; ze kunnen 60 tot 80 procent meer 
water vast houden dan een onbegroeid dak. Op die manier kan wateroverlast op straat worden verminderd.De gemeente Am-
stelveen heeft een subsidieregeling voor het aanleggen van groen op gebouwen. Voor meer informatie en voor het aanvragen 
van de subsidie kijk op: www.amstelveen.nl/groenopgebouwen.
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Hoera, het speelbadje is weer open

10 Jaar Badje Bovenkerk in eigen beheer

Onze badmeester van Bovenkerk Jan heeft er de afgelopen tijd weer voor gezorgd dat het speelbadje in het Urbanuspark er 
weer picobello uitziet. Het is geweldig dat het speelbadje al jarenlang een bron van plezier is voor veel kinderen uit Bovenkerk 
en omgeving. 
Openingstijden: we openen het badje als de temperatuur minimaal 20o C is en de zon natuurlijk schijnt. Om niet te veel water 
te verspillen hebben we de volgende openingstijden vastgesteld:
- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat het badje rond 11:00 uur open en de stop gaat eruit rond 17:30 uur
- op woensdag, zaterdag en zondag wordt het badje rond 10:00 uur geopend en zal de waterkraan rond 18:00 uur dicht  
 gaan.
Het badje wordt gerund door vrijwilligers, dus wilt u helpen het badje te openen en te sluiten dan horen wij het graag. Met het 
aanzetten ben je ongeveer 30 minuten kwijt, met het uitzetten nog geen 5 minuten. Dus meld je aan bij Jan Folkers, badmees-
ter.bovenkerk@kpnmail.nl of bij Lex Koot, lex.koot@ziggo.nl.
Tenslotte let een beetje op elkaar en laten we het badje en de ruimte erom heen schoonhouden. Des te langer kunnen we 
ervan genieten en denk aan de coronaregels.

We gaan dit natuurlijk vieren en wel op vrijdag 17 juli vanaf 
17:00 uur tot ……. Let tegen die tijd op de aankondigingen rond 
het badje.
Hoe is het allemaal begonnen. In november 2010 besloot de 
gemeente Amstelveen om het badje in Bovenkerk te sluiten. In 
de meerjarenplanning van de gemeente stond dat meerdere 
badjes vervangen zouden worden. De kosten daarvoor waren 
begroot op € 60.000 per badje en dat geld was er niet meer. De 
reden was dat er door, onder andere, de toenmalige kredietcri-
sis onvoldoende geld was om de geplande vervanging van drie 
bestaande badjes in Amstelveen te bekostigen.
Een van de argumenten om het badje in Bovenkerk te sluiten 

was het aantal kinderen dat in een straal van ruim 1 km rond het badje woont. Dan kwam je in Bovenkerk al snel slecht uit want 
¾ van die cirkel werd gevuld door het Amsterdamse bos. Bovendien was de nieuwbouw in Bovenkerk, waar veel jonge gezin-
nen zouden komen te wonen, nog niet gereed.
Het was niet vreemd dat toen de bewoners hoorden van de sluiting hiertegen werd geprotesteerd. Er werden handtekeningen 
verzameld en voor het oog van de camera van ‘Hart van Nederland’, werd in een lange stoet kinderen met hun ouders naar 
het Raadhuis getogen en overhandigden zij daar de verzamelde handtekeningen aan de wethouder. Zie hiervan het filmpje op: 
www.youtube.com/results?search_query=bovenkerk+pierenbadje 
Het actiecomité heeft aan de gemeente Amstelveen voorgesteld het badje te laten sponsoren of in eigen beheer te nemen. 
Eerst reageerde de wethouder negatief op de voorstellen en zag de gemeente veel bezwaren om het badje in eigen beheer te 
geven aan de bewoners. De gemeenteraad vond het juist een goed plan om in het kader van sociale cohesie het badje door 
de bewoners te laten beheren. Samen met de wethouder, Bewonersplatform en de actiegroep zijn de voorwaarden bepaald 
en is het badje in een juridische constructie aan Voka gekoppeld. Het technische beheer en onderhoud is in handen van Jan 
Folkers. Voor de planning is Lex Koot verantwoordelijk. Het seizoen loopt van 1 mei tot en met 31 augustus. 
Het badje moet dus voor openstelling worden gereinigd. Dat betekent dat al het zand en ander vuil uit het badje moet worden 
gehaald en dat ook de directe omgeving rond het badje geveegd moet worden. Daarna gaat de afsluiter dicht en de fontein 
aan. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Vaak zijn dat ouders van jonge kinderen of ouderen. Hoe meer vrijwilligers des te 
vaker kan het badje open. Want als er geen vrijwilligers zijn kan het badje niet voor de kinderen worden opengesteld.

Hoe is het nu met Voka?
Het is een tijd geleden dat er activiteiten in het Voka-gebouwtje waren. Op het moment zijn wij met klein onderhoud bezig en 
willen we alles in orde maken voor de start van een nieuw (coronavrij) seizoen. Nieuwe tafels en stoelen staan ook op die lijst. 
Omdat het Noorddamcentrum een paar maanden dicht is vanwege de verbouwing zullen wij wat activiteiten tijdelijk overnemen. 
Dit zal dan ingepast worden bij de bestaande activiteiten in het Voka-gebouwtje (mochten deze in de vakantie doorgaan). 
Intussen heb ik, Ritza, de afgelopen maanden een cursus Kindercoach gevolgd waarbij ik alle certificaten heb behaald. Mijn 
ontwikkeling hierin blijft doorgaan. Ik vind het belangrijk als we activiteiten voor kinderen gaan organiseren dat de kinderen zich 
veilig voelen en dat de kinderen altijd met hun verhaal bij mij terecht kunnen. 
Vóór het hele corona-gebeuren had ik bij de Rabobank, onder de actie Amstelidee, een verzoek voor vergoeding ingediend 
zodat we leuke activiteiten buiten en zonder de moderne technologie kunnen organiseren. Er was oren naar de ideeën die ik 
inbracht, waaronder de mogelijkheid voor viswedstrijden, een tafeltennistafel en voetbalspel en een basketbal. Voor eind juni 
zal ik mijn inzending doen.
Ik weet dat er een moeder contact heeft opgenomen om te informeren naar een clubje voor timmeren. Als daar meer animo 
voor is kan ik daar nogmaals achteraan gaan.
Natuurlijk mogen ideeën ingebracht worden en kijken wij of dit te realiseren is. Dit mag ook voor volwassenen zijn (daar heb ik 
ook wat ideeën voor). 
Wij willen graag contact met iedereen, onze gemêleerde gemeenschap meer verbinden zodat we weten wie onze buren zijn. 
Samen met de andere organisatoren van de activiteiten in het dorp en Shanti, onze buurt coach, gaan we ons best doen voor 
zo divers mogelijke activiteiten.Wij hopen dat deze periode snel voorbij is en alles weer opgepakt kan worden.
Voor vragen of ideeën ben ik te bereiken op Ritza.Voka@gmail.com
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Lintjes voor Mieke Regelink en José Cubo
Beweegcoach Mieke Regelink en RODA’23-penning-
meester José Cubo ontvingen op maandag 26 april 
een koninklijke onderscheiding. Ze zijn beiden be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ‘Twee 
lintjes in Bovenkerk: dat is toch geweldig’, reageert 
Mieke.
Mieke (51) is al jarenlang de drijvende kracht achter 
veel (sport)activiteiten in Amstelveen. Professioneel, 
maar ook gewoon in haar vrije tijd. In het dagelijkse 
leven is ze buurtsportcoach bij AmstelveenSport. Met 
een tomeloze energie gaat ze aan de slag om met 
name ouderen in beweging te krijgen. Ze is landelijk 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Lesge-
vers Sport en Bewegen 55 plus. 
Maar bij het grote publiek werd ze vooral bekend door-
dat ze vorig jaar tijdens de eerste lockdown het balkon 
bewegen organiseerde bij enkele verpleeghuizen en 

dagcentra in Bovenkerk en Westwijk. Bovendien is Mieke al meer dan dertig jaar vrijwilligster bij De Schakel. ‘Een club waar ik 
me heb mogen ontwikkelen tot wie ik nu ben.’
Complete verrassing.
Dat ze een lintje zou krijgen was een complete verrassing voor Mieke. ‘Op die maandag zou ik op ons kantoor een afspraak 
hebben met de Amsterdamse sportwethouder Simone Kukenheim. Een hele eer natuurlijk, dus ik had speciaal leuke kleding 
aangetrokken. Op kantoor hoorde ik dat er iets mis was gegaan en dat de wethouder op het gemeentehuis was. Dus hupsakee 
ik ook naar het gemeentehuis.’
Daar aangekomen werd ze naar boven gelokt. ‘Toen ik m’n complete familie in de raadzaal zag zitten, wist ik genoeg. De tra-
nen rolden over mijn wangen van blijdschap, dankbaarheid en trots. Wat was dat geweldig.’ Ze werd van de zeventien Amstel-
veense gedecoreerden die dag als eerste toegesproken en gedecoreerd door de burgemeester. Ze is apetrots op haar lintje. 
‘De rest van de dag heb ik op wolken gelopen.’ 
Corona.Ook José zou op die maandag naar het gemeentehuis zijn gelokt. Maar er kwam een kleine kink in de kabel. ‘In april 
kreeg ik corona, waardoor ik meer dan een week op bed heb gelegen. Op de maandag voor Koningsdag was ik alweer aan 
de beterende hand. Ik kon voor het eerst sinds een paar weken weer normaal ontbijten. Rond elf uur besloot ik nog even om 
m’n bed in te duiken. Maar juist op dat tijdstip werd ik gebeld door de burgemeester. Ik had in het begin niks in de gaten, maar 
gaande het gesprek begon het te dagen.’ 
Eigenlijk wel gek dat er geen lampje begon te branden, zegt José. ‘Want ik ga al jaren naar het gemeentehuis voor de lintjesuit-
reiking van andere mensen. En ik had altijd gedacht: mij zullen ze niet in de maling nemen. Dus toch wel.’
Poten in de klei.José kreeg het lintje voor zijn jarenlange bestuurlijke werk bij voetbalclub RODA’23. ‘Ik ben penningmeester, 
maar feitelijk doe ik veel meer. Ik ben eigenlijk betrokken bij alle grote activiteiten die bij de club plaatsvinden. Dat geldt eigen-
lijk voor alle bestuursleden. We staan gewoon met de poten in de klei en het besturen van de vereniging doen we er eigenlijk 
gewoon bij.’
Run for The Hunger Project. De Bovenkerker kreeg het lintje ook voor zijn vrijwilligerswerk bij de Run for The Hunger Project. 
Het was jarenlang een succesvol hardloopevenement van 5 of 10 kilometer met start en finish in het Olympisch Stadion in Am-
sterdam. Meedoen kon als individuele loper of in een (bedrijfs)team van zes personen. Het opgehaalde geld was bedoeld voor 
projecten in het Afrikaanse land Benin. ‘Het begon heel kleinschalig, maar groeide uit tot een groot evenement met duizend 
deelnemers. Bij elkaar hebben we al zo’n twee miljoen euro opgehaald voor het goede doel.’ José is trots op wat er is bereikt. 
‘Dat ik dit heb kunnen opzetten is ook te danken aan m’n bestuurlijke ervaring die ik heb opgedaan bij RODA’23.’
Balkon Bewegen. Mieke is hartstikke trots dat het balkon bewegen zo’n doorslaand succes werd. Niet alleen in Bovenkerk 
en Westwijk, maar zelfs landelijk. Ze mocht haar verhaal vorig jaar vertellen bij de talkshow van Jeroen Pauw. ‘Ik vind het zo 
ontzettend belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Niet alleen omdat het heel erg gezond is, maar vooral ook omdat je mekaar 
op die manier blijft zien. Zodoende heb je ook nog wat te vertellen aan elkaar.’ 
Mieke blijft zich ook de komende jaren inzetten voor haar geliefde Bovenkerk. En ze hoopt dat ook de jeugd geïnspireerd wordt 
vrijwilligerswerk te gaan doen. ‘We hebben een fantastisch, innovatief en creatief dorp. Iedereen is altijd heel enthousiast. Bij 
activiteiten loopt jong en oud door elkaar. Dat is de kracht van Bovenkerk.’
Yoga op zaterdagochtend in Voka
Zodra het weer mogelijk is om binnen groepslessen te verzorgen, zal er wekelijks op zaterdagochtend de mogelijkheid zijn om 
aan een fijne, voor iedereen toegankelijke, yogales mee te doen. De ervaren docente Karin Schmidt zal een Yin Yang yogales 
verzorgen van 09:15 tot 10:15 uur.Waarom yoga? De afgelopen jaren is de vraag naar yogalessen enorm gegroeid. En dat 
heeft zijn redenen! Het regelmatig beoefenen van yoga kan veel mooie veranderingen brengen, zowel fysiek als mentaal. Het 
maakt je lichaam sterker en soepeler en verbetert je lichaamshouding. Je gaat je energieker, meer gefocust en ontspannen 
voelen. 
Verder ontstaat een mooi bewustwordingsproces, waardoor je er onder meer achter kunt komen wat wel en niet goed voor je 
is. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele voordelen die yoga je kan brengen.
Wil jij (weer) yoga gaan doen? Elk moment is het juiste moment om met yoga te starten of weer verder te gaan met groepsles-
sen. Kom vrijblijvend een les meedoen! Tijdens de lessen worden er altijd opties gegeven, waardoor ze voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Vooraf aanmelden is nodig. En wil je meer weten over yoga, de lessen of de startdatum? Neem ook dan gerust even 
contact op met Karin Schmidt, email karin.schmidt@gmail.com, tel nr. 06 40429239. 



Wat doet de ASCC?
ASCC helpt al 20 jaar leden bij het (leren) werken met de computer, laptop, tablet en smartphone. Of het nu Apple, Android, 
Windows of Chromebook is. U kunt terecht bij de Amstelland Senioren ComputerClub. Foto’s verzenden, opslaan op uw 
computer, onderweg al uw foto’s bij u hebben, het kan allemaal en er is nog veel meer. Het is ook erg gezellig en leden heb-
ben leuk sociaal contact.
Het lidmaatschap
- Leden zijn van harte welkom op de maandelijkse clubmiddag waar interessante computeronderwerpen worden  
 gepresenteerd
- Leden ontvangen een digitale nieuwsbrief
- Leden kunnen vrijdags van 09:00 – 10:30 uur naar het wekelijkse inloopspreekuur komen in wijkcentrum Westend in  
 Amstelveen, waar zij met computer- en smartphoneproblemen worden geholpen
- Leden krijgen, zo nodig, computerhulp aan huis tegen een geringe vergoeding
- Leden kunnen tegen een gereduceerd tarief diverse computercursussen en workshops volgen.

De jaarcontributie bedraagt in 2021 € 20.
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Buitenspeelbus van 12 t/m 15 juli in het Urbanuspark
Tijdens de eerste week van de vakantie van de 
basisscholen komt de Buitenspeelbus van Amstel-
veenSport weer naar Bovenkerk. Van 12 t/m 15 juli 
zal de bus met enthousiaste begeleiders van 14:30 
– 17:30 uur en van 19:00 tot 21:00 uur bij het Ur-
banuspark staan. Alle kinderen uit Bovenkerk zijn 
dan van harte welkom om daar te komen spelen. 
De bus heeft verschillende sport -en spelmateria-
len bij zich. Denk hierbij aan straathockey, voetbal, 
volleybal, tennis, skaten, frisbee, space scooters, 
stepjes/wave boards etc. Voor Bovenkerk hebben 
we het zogenaamde pluspakket besteld. Dat bete-
kent dat er nog allerlei extra verrassingen zijn. Alle 
kinderen die het leuk vinden om buiten te spelen 
zijn van harte welkom. Kun je zelfstandig maar ook 
samen met andere kinderen spelen en zit je op de 
basisschool? Kom meedoen!

Introductie korting op buitenlessen en yogawandelingen bij Yoga Bovenkerk
Vanaf 19 mei zijn er weer buitenlessen mogelijk! Heb je zin om een keer mee te doen en uit te proberen of yoga iets voor jou 
is? In de maanden mei t/m juli is er een eenmalige introductie korting van € 2,50 op een buitenles of een yoga wandeling, € 
7,50 i.p.v. € 10).
Hopelijk kunnen we jullie ook weer snel verwelkomen in het Voka gebouw. Vanaf dan is het ook weer mogelijk om een gratis 
proefles te komen volgen.
De Restorative (rustige) lessen en wandelingen worden gegeven door Monique. Voor data en meer informatie kijk op www.
hypnoyoga-amstelveen.nl  of mail naar hypnoyoga.amstelveen@gmail.com
De Vinyasa (actieve) lessen worden gegeven door Farnaz. Voor data en meer informatie kijk op www.thepowerofyou.nl  of mail 
naar info@thepowerofyou.nl

4 mei herdenking 2021
In een wereld waar steeds meer politieke leiders via populisme aan de macht komen, lijkt het herdenken van de gruwelijkhe-
den uit de 2e wereldoorlog nog altijd van enorm groot belang. In Amstelveen is er dit jaar op een bijzondere manier herdacht. 
Vier bewoners van Amstelveen die de oorlog hebben meegemaakt zijn geïnterviewd door jongeren in de studio van RTVA. 
Door Vadertje Tijd blijven er steeds minder verhalenvertellers over om ons te blijven herinneren aan de valkuilen en wreedhe-
den van het verleden. Dit jaar zijn er vier verhalen gedeeld op televisie (RTVA) en online (YouTube). Ook zijn de afleveringen 
afgespeeld op een groot scherm bij Wijkcentrum Westend voor de ontmoetingsgroep (voor beginnend dementerenden). Na de 
interviews was er ruimte voor gesprekken en deelden veel mensen ontroerende en emotionele verhalen. De begeleiding vanuit 
stichting Participe zorgde voor sturing, liefdevolle bekommernis en een luisterend oor. 
De soms emotionele dagen werden afgesloten met muziek van Vera 'We’ll meet again' Lynn en Edith 'La vie en rose' Piaf. 
Zingend en soms ook voorzichtig dansend, sloten wij als groep deze bijzondere dag af. Dit zorgde bij de begeleiding voor kip-
penvel en bij de ouderen voor een lach en een traan evenals bij wethouder Marijn van Ballegooijen, die ons met een bezoek 
vereerde. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Friend4friend, Amstelidee, Participe, RTVA en Amstelveen Oranje.
Shanti Zanoli, Wijkcoach Participe, Coördinator Friend4Friend
Wilt u de uitzendingen terug zien? Ga dan naar www.youtube.com onder de titel: 'Oorlogsverhalen die niet vergeten mogen 
worden' van RTVA.
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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
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Column Cor de Horde
Drie wandelingen: Lambertus, Urbanus en Kazerne
Nu de boeien niet meer zo knellen en we er op termijn wel helemaal verlost van 
raken, nu ben ik mijn ouwe geboortedorp ook weer met nieuwe ogen gaan bekijken. 
Is het echt waar? Zijn de straten schoner in Bovenkerk en ziet het groen er frisser 
uit? Is het echt waar? Zijn de mensen er vriendelijker? En zijn ze echt om een gezel-
lig praatje verlegen? Is het echt waar? Is de lucht schoner geworden en schijnt de 
zon er stralender dan ooit?
De aarts-pessimist zal misschien zeggen; Kijk eens goed om je heen man, het is 
gewoon lente en het wordt zomer. Vandaar het groen en vandaar de vriendelijkheid. 
Het is de natuur. En die schone lucht hebben we te danken aan al die vliegtuigen, 
die al vele maanden aan de grond staan.
Laat mij dan maar een aarts-optimist zijn.
Terwijl ik door het dorp flaneer maak ik mijn mentale aantekeningen; mijn lijstjes van 
mooi, mooier, mooist. Ik noteer voor de liefhebber drie wandelingen: Lambertuswan-
deling, Kazernewandeling en Urbanuswandeling

Op een: Lambertuswandeling. Waar de naam Lambertus vandaan komt; Joost mag 
het weten, niet van een heilige, want die kennen we hier niet. Het is in ieder geval de 
naam van het knusse wandelpad, dat begint bij het Zwartepad; vervolgens achter de 
Urbanus golft en met prachtige uitzichten op de poel evenwijdig aan de Noorddam-
merlaan loopt. Een van de ‘hidden treasures’ van Bovenkerk. Een boswachter zal je 
kunnen wijzen op de bijzondere plantengroei, vogels, ringslangen, alles kenmerkend 
voor deze unieke natte biotoop. Een historicus zal je alles kunnen vertellen over de 
‘eeuwigheidswaarde’ van dit voormalige landgoed aan de poel.

Op twee: Urbanuswandeling. De naam is bekend genoeg maar de plek veranderde 
in de loop van de eeuw. Het Urbanuspark was vroeger de naam van een nederzet-
ting. Nu kennen we het als onze dorpsbrink, ingeklemd tussen Noorddammerlaan 
en Noorddammerweg. Begin de wandeling bij het eerdergenoemde Zwartepad, 
loop langs de aloude dorpsherberg Silversant tegenover de Urbanuskerk, die al 
een beetje zijn glorie terugkrijgt. Ga dan rechts de Noorddammerlaan in, langs het 
dorpscentrum en dan kom je in de groene en autovrije oase, die Urbanuspark heet. 
Prachtig, nietwaar? Daarna heeft u zeker een ijsje verdiend.

Op drie: Kazernewandeling. Een gloednieuwe naam voor een pad, dat er weer 
gloednieuw uitziet. Vroeger heette het hier Zwartepad en alleen Bovenkerkers 
wisten dat er twee paden met die naam bestonden. Maar na de geld- en tijdver-
slindende renovatie heeft het dezelfde naam gekregen als het Kazernepad in oud 
Amstelveen (en of dat nou zo handig is?) Enfin, het mocht wat kosten en dan heb je 
ook wat. Een soort van esplanade, waarop je heerlijk kunt skaten en rolschaatsen. 
Bovendien zeer veilig, want er is een joekel van een hekwerk geplaatst in origineel 
Amstelveen-blauw. Je hoeft dus niet bang te zijn in de diep gelegen sloot terecht 
te komen, tussen de immense velden met das- of berenlook. Wie daarna verder wil 
wandelen zie de Lambertus en Urbanusroutes.
Veel wandelplezier!

Zonnehuis Bovenkerk biedt zorg aan 48 bewoners met dementie, verdeeld over 
acht woningen. Voor de activiteiten zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die met liefde en warmte onze ouderen willen helpen. Uw inzet is vanaf 1x per 
maand van harte welkom.
Daarom vragen we heel graag naar vrijwilligers die 1-op-1 aandacht willen geven. 
Een maatje voor een spelletjes, gesprekje, de krant voorlezen, een wandelingetje, 
etc. Wilt u graag iets betekenen voor onze bewoners neem dan contact op met co-
ordinerend activiteitenbegeleidster Tessa Storm, mobiel 06-5107 6810, Salamander 
2, 1187 BS Bovenkerk (werkdagen: di-wo-do).


