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Bruisend Bovenkerk
De vakantie is voor gezinnen met schoolgaande kinderen weer voorbij en degenen 
die daar geen rekening mee hoeven te houden, maken zich misschien op om er nog 
even op uit te gaan. Ook in Bovenkerk start alles weer op. Er gebeurt veel in ons 
dorp. De verbouwing van het Noorddamcentrum gaat beginnen. Gelukkig kunnen 
we toch weer ‘Samen Eten’ organiseren. Dit is mogelijk door de geweldige support 
van RODA’23. Ook de Bovenkerkse verenigingen beginnen door de verbouwing 
aan hun nieuwe seizoen op tijdelijke locaties ergens in Amstelveen en omstreken. 
De herbouw van de kerk gaat gestaag door en ligt nog steeds op schema. De 
duurzaamheidcommissie is druk met allerlei activiteiten, waaronder het met elkaar 
zwerfvuil opruimen. De koffieochtend is nu weer iedere week, maar dan in Silver-
sant. En er zijn nog veel meer activiteiten (allemaal terug te vinden in de agenda op 
de website van NotaBene).Bovenkerk leeft en bruist door de vele vrijwilligers. Daar 
mogen we trots op zijn.

Verbouwing Noorddamcentrum gaat beginnen
Na 5 jaar overleggen met de gemeente gaat het nu dus echt gebeuren; het Noord-
damcentrum wordt geheel vernieuwd. Nieuwe installaties, nieuwe ‘look en feel’ aan 
de buitenkant en een grotere en lichtere ontmoetingsruimte. 

De komende maanden houden we je op de hoogte van de voortgang van de ver-
bouwing via de website https://notabenebovenkerk.nl.

De verenigingen die het Noorddamcentrum als thuisbasis hebben, zijn allemaal 
in tijdelijke locaties ondergebracht in Amstelveen en omstreken. Als alles volgens 
planning verloopt, dan opent het Noorddamcentrum in het eerste kwartaal 2022 
weer haar deuren. 

Jeugd en jongeren in Bovenkerk opgelet!

De jeugd heeft de toekomst en daarom is het bewonersplatform op zoek naar 
jonge mensen die zich willen inzetten om activiteiten voor jeugd/jongeren te orga-
niseren in Bovenkerk.
Activiteiten waar jullie zelf behoefte aan hebben en die jullie zelf helpen opzetten. 
Op locatie ergens in Bovenkerk of online. Sportief, muzikaal of creatief, maar altijd 
verbindend met andere generaties én duurzaam. 

Durf jij deze uitdaging aan? Meld je dan aan via bpbovenkerk@gmail.com

 In memoriam Kees Selderijk
“Mister Silversant, Bovenkerkse horeca-icoon Kees Selderijk is overleden“ stond 
opeens in de Amstelveense media. Dit bericht deed vele mensen in Bovenkerk en 
Amstelveen schrikken. Ook de emotionele reacties op de site van Silversant beves-
tigen dat Kees door velen in hun hart was gesloten. 

Café Noorddam, Café Piet van Kasteren, Café De Vergulde Blij en als laatste naam 
Café Silversant werd door de broers Kees en Gerrit Selderijk overgenomen en heeft 
sindsdien een ongekende bekendheid opgebouwd in de regio.
Op internet gaat het verhaal rond dat je pas een echte Bovenkerker of Amstelvener 
bent als je in Silversant bent geweest. Kees heeft een mooi levenswerk in Boven-
kerk achtergelaten.  

Kees was een betrokken Bovenkerker. Bij alle dorpsinitiatieven, waarvoor wij als
Bewonersplatform zijn hulp inriepen, zei Kees altijd direct “ja, wij doen mee!“. 
En door zijn ja werd een evenement direct een succes, want Silversant is een be-
langrijke plek waar Bovenkerkers elkaar ontmoeten. 

Rob van den Helder
Voorzitter Bewonersplatform Bovenkerk 

Kees is 65 jaar geworden. Wij wensen 
Christine, Lennart, Iris en Kelly en familie 
alle kracht om het verlies van deze 
bijzondere man, vader, schoonvader en 
opa te verwerken.
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Na zeventien jaar heeft Tjakke Schuringa besloten zijn 
werkzaamheden voor de Bovenkerkse dorpskrant Nota Bene 
Bovenkerk te beëindigen.‘Afgelopen zomer werd ik 85 jaar en 
dat vond ik een mooi moment om afscheid te nemen. 
Het heeft niks te maken met m’n gezondheid, want die is 
gelukkig nog uitstekend.’
Hij is geboren in het Groningse Loppersum en woont sinds 
1983 in Bovenkerk.
Samen met zijn vrouw Gertie wonen ze al weer bijna 40 jaar 
in een woning aan de Bosboom Toussaintlaan, onderaan de 
Legmeerdijk.

Fokker
Tjakke studeerde in Delft waar hij werd opgeleid tot vliegtuig-

bouwkundig ingenieur. Hij was vervolgens 35 jaar in dienst bij Fokker, tot aan het faillissement in 1996. ‘Toen ik net in 
Bovenkerk kwam wonen, was ik nog heel druk met m’n werk. Ik was weinig thuis. In die tijd had ik eigenlijk nog niet zo heel 
veel bemoeienis met wat er allemaal in het dorp gebeurde.’

Plannen Urbanuspark
Dat veranderde rond het jaar 2000. Toen kwam de gemeente met plannen om woningen te bouwen in het (huidige) Urbanus-
park. ‘Samen met een groep buurtbewoners hebben we toen een werkgroep opgericht (als onderdeel van het bewonersplat-
form) die sterk gekant was tegen de volgens ons onzalige plannen. En met succes. Want de woningen zijn er nooit gekomen. 
En gelukkig kunnen we nu nog steeds genieten van die groene oase in de wijk, met speeltoestellen kinderbadje en majestu-
euze lindebomen.’
‘Later zijn er appartementen gekomen op het voormalige terrein van de Lakro- (vroegere St. Josephschool) en de Mariaschool. 
Daar zijn we als werkgroep ook heel nauw bij betrokken geweest en daar zijn we best tevreden mee.’

Redactie
Door de werkgroep werd Tjakke in enkele jaren tijd een echte betrokken Bovenkerker. Het was misschien wel de trigger om 
zich in 2004 aan te melden voor de redactie van de dorpskrant Nota Bene Bovenkerk, dat toen nog strak werd geleid door 
Sietse Bouma van welzijnsorganisatie Cardanus. Ruim tien jaar vormden Tjakke en Sietse een hecht team. Eén van de belang-
rijkste redactionele bijdragen van Tjakke was een meerdelige serie over de geschiedenis van de waterhuishouding, de dijken 
en de polders van Amstelveen. Het was de vrucht van onvermoeibaar archiefonderzoek. De titel van de serie was ‘Droge 
voeten in de polder’.

In 2013 verbrak de gemeente Amstelveen het contract met Cardanus. ‘Het leidde tot het faillissement van de organisatie. 
Daardoor kwam er ook een eind aan de samenwerking met Sietse. Vanaf die tijd werd ik leider van de redactie. Dat leverde elk 
kwartaal flink wat werk op. Ik regelde zo’n beetje alles: plannen van de onderwerpen, contact met de schrijvers, bewerken van 
kopij, overleg met de opmaker, met de drukker MEO, de gedrukte kranten in pakketten verdelen en afleveren bij de bezorgers.’
Naast z’n redactionele werkzaamheden was Tjakke tot recent ook bestuurslid van de stichting Bovenkerk, die zorgt voor de 
verdeling van de subsidies over de diverse clubs en activiteiten binnen het dorp. Hij zat als vertegenwoordiger van Bovenkerk 
ook bij de overleggen van de Amstelveense wijkplatforms.
Hij leerde heel veel wijkbewoners kennen. Hij herinnert zich vooral Johan van Rijt, de kleurrijke voorzitter van stichting Boven-
kerk en het bewonersplatform. ‘Als er iets voor Bovenkerk geregeld moest worden, nam Johan het initiatief.’

‘Fantastisch’
Tjakke vindt Bovenkerk fantastisch. ‘Vooral door het dorpse karakter, waar mensen elkaar nog gewoon kennen. Maar natuurlijk 
ook door de Urbanuskerk, een superieur en in stand te houden bouwwerk. Ook ben ik blij dat we zo’n mooi Noorddamcentrum 
hebben, dat nu prachtig zal worden gerenoveerd. Maar wat ik sinds mijn komst hier naar Bovenkerk ook zo bewonder aan dit 
dorp is natuurlijk het Amsterdamse bos. Toen ik bij Fokker werkte, ging ik elke dag met de fiets naar het werk, dwars door het 
bos. En nog regelmatig fiets of wandel ik er. Heerlijk.’

Tjakke krijgt nu nog wat meer tijd voor andere hobby’s. ‘Bij mij in huis ligt een groot deel van mijn archief uit mijn Fokkertijd.
Het is goed mogelijk dat ik daar nog iets mee ga doen.’ Ook blijft hij lid van de Centrale Familieraad van Ons Tweede Thuis, 
waar dochter Martien woont. ‘Het is een existentieel onderdeel van m’n bestaan.’ Hij blijft overigens nog wel een heel klein 
beetje betrokken bij Nota Bene Bovenkerk. ‘Samen met Martien blijf ik bezorger van het blad.’

Tjakke Schuringa neemt na 17 jaar afscheid van Nota Bene Bovenkerk



3

World Cleanup Day - Doe jij ook mee?

Op 18 september 2021 is het World Clean Up Day, een wereldwijde opruimactie. 
Ruim 180 landen gaan deze dag zoveel mogelijk zwerfafval opruimen. Hiermee 
wordt waardevolle informatie verkregen over het soort afval dat in het milieu ligt. 
Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Want we kennen 
allemaal de verschrikkelijke beelden van de plastic soep in zee, van dode walvissen 
met plastic flessen in hun buik en van vogeltjes die vastzitten in plastic netten.

In 2020 kwamen -ondanks Coronamaatregelen- wereldwijd meer dan 11 miljoen 
mensen op de been om allemaal hun eigen wijk schoon te maken. Stel je voor wat 
die samen voor impact hebben gehad! 

Herfstwandeling in Amsterdamse Bos met natuurgidsen

Zondag 24 oktober kun je onder begeleiding van natuurgidsen Henk en Jenny Breij 
een herfstwandeling maken door het Amsterdamse Bos. Henk en Jenny vertellen 
tijdens de excursie interessante wetenswaardigheden over o.a. de paddenstoelen 
in het bos. 

Datum  : zondag 24 oktober 2021
Tijd  : 10:00 uur verzamelen op de parkeerplaats bij Silversant. 

Het aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden kan per e-mail via:
wolterbuwalda777@gmail.com.

Samen het verschil maken én opgeruimd staat netjes
Vanuit de werkgroep "Bovenkerk Duurzaam” willen we een steentje bijdragen aan de World Cleanup Day. Daarom gaan we 
zaterdag 18 september weer zwerfvuil rapen door heel Bovenkerk. Door mee te doen maak jij een miniverschil, samen maken 
wij een megaverschil! 

Kom je ook?
Datum  : zaterdag 18 september 2021
Tijd  : van 14.00 uur tot 16.00 uur
Verzamelen  : VOKA-gebouw, Vierlingbeekstraat 24

Voor afvalprikkers/-rapers en plastic zakken wordt gezorgd, handschoenen mag je zelf meenemen. Willen je buren, partner en 
kinderen meehelpen…… heel graag! Iedereen is van harte welkom.

Bewoners komen met eigen klachtensite vliegverkeer

Omwonenden van Schiphol hebben met vliegherrie.nl een eigen meldpunt opgezet 
om overlast van vliegtuigen te melden. Volgens de initiatiefnemers functioneren de 
reeds bestaande meldpunten, zoals Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), niet.

Steun
Volgens Matt Poelmans, van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol 
(ORS), wordt al jaren gepleit voor een onafhankelijk klachtensysteem. 'Onderzoek 
van de Nationale Ombudsman over de klachtenafhandeling toont ook aan dat er te 
weinig met de meldingen gebeurt en dat mensen van het kastje naar de muur 
worden gestuurd.'

Van de meldingen die binnenkomen op vliegherrie.nl zal periodiek verslag worden 
uitgebracht aan onder meer de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Meer info: www.vliegherrie.nl
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Knotwilgen aan de Vierlingsbeeklaan

De derde ronde van de groencampagne van de gemeente Amstelveen ‘Groen moet 
je doen!’ leverde 46 ideeën op. 
De gemeente heeft er drie uitgekozen om uit te voeren. Wethouder Floor Gordon 
bezocht 29 juni de drie indieners op locatie waaronder Nienke Groeneveld in Bo-
venkerk. Van Nienke kwam het idee om knotwilgen te planten langs de sloot van de 
Vierlingsbeeklaan of Zetterij (ter hoogte van Vierlingsbeeklaan 51-57).

Groen initiatief
De Duurzaamheidscommissie is blij met dit groene initiatief. Knotwilgen zijn volgens Natuurmonumenten geweldige bomen. 
Ze zijn voor mens en dier al eeuwen heel nuttig en voor veel diersoorten onmisbaar. De oude dikke en dikwijls holle stam biedt 
uitstekende nestgelegenheid voor bijvoorbeeld wilde eenden, steenuilen of het winterkoninkje. De katjes vormen voor insecten 
een prima voedselbron omdat ze al heel vroeg bloeien. En omdat ze vaak in rijen staan, zijn ze voor vleermuizen belangrijk 
voor hun oriëntatie.

Technasium Keizer Karel College werkt samen met duurzaamheidscommissie

Leerlingen uit de 4VWO-/Technasium-klas van het Keizer Karel College starten in september met een drietal projecten in sa-
menwerking met de duurzaamheidscommissie. Technasium staat voor actueel en authentiek bètatechnisch projectonderwijs. 
In teams werken leerlingen aan innovatieve en creatieve oplossingen voor een betere en duurzame wereld. In Bovenkerk gaan 
ze de volgende zaken onderzoeken:
• Luchtkwaliteit: Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Bovenkerk en wat kunnen we doen om de luchtkwaliteit te  
 verbeteren?
• Waterkwaliteit: Hoe zou de waterkwaliteit van de (kleine) Poel en de omliggende sloten kunnen verbeteren?
• Grondgeluid Schiphol: In Bovenkerk hoor je het grondgeluid van Schiphol. Zijn er oplossingen waardoor dit geluid niet  
 zo ver draagt?

Maak Bovenkerk energiepositief met zonnepanelen 

Er zijn wel 12 redenen om zonnepanelen op je dak te laten plaatsen.
1. Je zorgt zelf voor een groot deel van de energievoorziening 
 (de zon is gratis).
2. Het financiële rendement is tussen de 10 en 13% 
 (op de bank momenteel 0%).
3. Het scheelt veel uitstoot van zowel fijnstof en CO² (500 gram per kWh).
4. We worden minder afhankelijk van Rusland waar nu 70% van ons gas 
 vandaan komt.
5. Zodra je zonnepanelen neemt, word je bewuster van je energieverbruik. 
6. Lagere energierekening. 
7. Hogere woningwaarde (de woningwaarde stijgt meer dan de kosten 
 van de panelen).
8. Je gaat het broeikaseffect tegen. 
9. Kwaliteitspanelen gaan meer dan 30 jaar mee.
10. Je kunt nog steeds de stroom salderen, in ieder geval tot 2030 (laatste plan regering).
11. Minder last van stijgende energieprijzen.
12. Je huis kan een beter energielabel krijgen. 

Meeste daken zijn geschikt
De meeste daken in Bovenkerk zijn geschikt voor zonnepanelen, soms zelfs als ze op het noorden gericht zijn. 
Met zonnepanelen komt je huis sneller van het gas af en mocht je in de toekomst overschakelen op een warmtepomp, dan heb 
je daarvoor al energie beschikbaar.De meeste huizen in Bovenkerk zijn, doordat ze relatief jong zijn, al behoorlijk goed geïso-
leerd en dat maakt ze zeer geschikt om van het gas af te gaan.

Kies kwaliteitspanelen
Mocht je zonnepanelen overwegen, zorg dan voor kwaliteitspanelen. Denk aan panelen met dubbel glas met zowel boven als 
onder de cellen. Randloze panelen hebben als voordeel dat ze vrijwel niet vervuilen, dus nagenoeg geen onderhoud.
Maak Bovenkerk samen energiepositief! Mijn eigen huis is dat nu 24 jaar en al die tijd heb ik geen energierekening meer 
ontvangen. 

Wil je meer weten over het verduurzamen van je woning, dan ben ik te bereiken via energiepositief@gmail.com
Gideon Goudsmit (senior energie-adviseur bij Energie Positief)
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Pilates in het VOKA-gebouw
Mijn naam is Carola van Damme. Sinds mijn fysiotherapieopleiding in ’98 ben ik 
werkzaam in de aerobic- en fitnessbranche. Ik geef dus al ruim 23 jaar les, waarvan 
ongeveer de laatste 15 jaar ook pilates in groepsverband en als personal trainer. 
In september 2020 ben ik begonnen met pilateslessen in het VOKA-gebouwtje.

Wat is pilates?
Pilates is een rustige vorm van bewegen waarbij je toch flink aan het werk wordt 
gezet. Omdat we rustig bewegen, is het voor iedereen toegankelijk. Bij eventuele 
blessures kan ik de oefeningen voor je aanpassen. In deze tijden van thuiswerken, 

waarbij er vaak meer uren achter de pc worden doorgebracht, is pilates een fijne manier om je spieren weer even aan het werk 
te zetten. Ook ideaal als je na een lange tijd inactiviteit weer wilt starten met bewegen. 
Tijdens de pilateslessen besteed ik aandacht aan lenigheid, stabiliteit, mobiliteit, kracht en ademhaling, met of zonder gebruik 
van verschillende attributen.
De groepjes zijn klein (maximaal 8 tot 10 personen) en omdat je op je eigen vaste plek in de zaal ligt, is het ook zeker in deze 
tijd veilig om te doen. 

Iets voor jou?
Op de dinsdag- en vrijdagochtend start ik met nieuwe groepen. Bij de uitgave van dit blad, is de vrijdagochtendgroep waar-
schijnlijk al gestart in september. De lessen duren een uur, van 9.00 tot 10.00 uur.
De zaterdagochtendgroep (10.30 uur) is nu vol, maar op dinsdagavond (18.45 uur) zijn nog een paar plekken beschikbaar. 
De kosten zijn 120 euro per 10-rittenkaart. Een proefles is gratis.

Nieuwsgierig?
Mail naar Carola@lala-move.nu. Ik zie je graag bij een gratis proefles! Als je eerst wat meer wilt weten over de pilateslessen, 
kan natuurlijk ook! Wie weet zien we elkaar snel!
Sportieve groet, Carola van Damme

Update van onze wijkagent

Het gaat best goed in Bovenkerk, maar er zijn altijd zaken waar we met elkaar alert op moeten zijn én blijven!

Fraude
Neem fraude aan de deur of via de telefoon (met name whatsapp). Als een familielid of een bekende om geld vraagt via de 
app, stel dan een persoonlijke vraag ter extra controle. Zeker als het om grote bedragen gaat. 

Bestelbusjes
Door de toename van online bestellingen, rijden er veel bestelbusjes door de wijk. Ze zijn niet allemaal herkenbaar als DHL of 
Post NL. Ook kan er een ander persoon aan de deur komen dan je gewend bent. Bij twijfel gewoon naar de legitimatie vragen. 
En de bus moet in de buurt staan. Geen bus, geen handelingen verrichten aan de deur. 
Er zijn zelfs jasjes van post NL in handen van zogenaamde bezorgers met slechte bedoelingen. 
Dus let goed op.

Diefstal
Sinds kort is er ook een toename van inbraken in luxe personenauto’s met als doel de 
navigatiesystemen of andere niet standaard opties eruit te halen. Voor eigenaren van een 
‘keyless systeem’ is het verstandig de software van deze te updaten i.v.m. diefstal.
Dit wordt zelfs verplicht gesteld door de verzekeringen. 
Ook elektrische bakfietsen zijn populair bij het dievengilde. Zet deze goed op slot of binnen en 
maak ze uniek en herkenbaar door bijzondere afbeeldingen of tekeningen erop aan te brengen.

Buurtapp
Verder is er een lichte toename van jeugd die zich roert in de wijk. Signaleren of aanspreken 
kan altijd, natuurlijk wel met inachtneming van je eigen veiligheid. De laatste tijd zijn er meer 
bewegingen van onbekende en mogelijk verdachte personen in Bovenkerk. Gelukkig is de buurtapp een goed middel om dit te 
signaleren en bij de politie aan te melden. Dit gebeurt gelukkig ook regelmatig. Zo blijven wij allen scherp. 
Het elkaar informeren met buurtapps en communicatie naar de politie heeft een goede preventieve werking, waardoor het rela-
tief rustig blijft in Bovenkerk wat criminaliteit betreft.

(Sze) Han Tsai
Wijkagent Oude Dorp en Bovenkerk
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Toneelgroep TOBO speelt 

‘PLAZA HOTEL’ van NEIL SIMON
(oorspronkelijke titel: Plaza Suite)

Na een lange coronapauze zijn we er weer klaar voor: 
Toneelgroep TOBO gaat weer spelen! En wel de voorstelling 
die we eigenlijk al in maart van 2020 zouden hebben opge-
voerd: Plaza Hotel.
Onze vaste theaterzaal, het Noorddamcentrum wordt ver-
bouwd. We zijn daarom superblij en dankbaar dat we kunnen 
spelen in het prachtige Amstelveense Poppentheater.

Over Plaza Hotel
Love and marriage! Dat is waar dit drieluik over gaat.
Neil Simon neemt ons mee naar het beroemde Plaza Hotel 
in New York, eind jaren '60. Dit chique hotel vormt het decor 
voor drie zeer uiteenlopende korte toneelstukken. Alle situa-
ties, die zowel ontroerend als komisch zijn, spelen zich af in 
dezelfde suite, kamer 719.

Met: Peter Lichtenveldt, Yvonne Copini, Ruud Ruissaard, 
Manuela Ruhe, Frank Disseldorp, Marijtje Disseldorp, Margriet 
Berger, Carles Wolterman en Simon Strijbos.

Regie: Annette Nijder

• Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober 2021 om 20.15 uur
• Zondag 10 oktober matinee om 14.00 uur
Amstelveens Poppentheater, Wolfert van Borsselenweg 85a, 
te Amstelveen, tickets verkrijgbaar via: 
http://www.toneelgroeptobo.nl/kaartverkoop/

Had je al kaartjes voor Plaza Hotel gekocht in 2020?

250 jaar Bovenkerkerpolder

Eind november 2021 verschijnt de publicatie ‘250 jaar Bovenkerkerpolder; open, stil, groen en duurzaam’. Auteur/uitgever Hans 
Noltes heeft door het raadplegen van diverse bronnen deze jubileumuitgave tot stand gebracht. Het vormt een herinnering aan 
de eerste landbouwoogst op het nieuwe land in 1770 na de in 1769 met windkracht voltooide droogmaking van de veenplas. 
De publicatie, voorzien van vele foto’s, kaarten en tekeningen, beschrijft vooral huidige ontwikkelingen in deze Amstelveense 
droogmakerij, maar haar geschiedenis, zoals de historie van de molengang van 11 molens komt uiteraard ook aan bod. En 
natuurlijk het ontstaan van de polder als waterschap in 1629. 

Auteur Hans Noltes
De auteur Hans Noltes komt uit Hengelo (Overijssel). Sinds 1986 woont hij in Amstelveen in de wijk Elsrijk. Gecharmeerd van 
het fraaie en enigszins grillige Twentse coulisselandschap raakte hij toch onder de indruk van een totaal ander landschap, de 
weidse en doelmatig ingedeelde droogmakerij van de Bovenkerkerpolder. De verbindende schakel was vooral de poldermolen-
gang, waarvan nog enige restanten aanwezig zijn. Hierop werd hij door lokale historicus Peter van Schaik geattendeerd. 

Knap staaltje ingenieurskunst
Op zijn reizen met toeristen door Nederland bezocht hij vaak windmolens in Kinderdijk en Schermerhorn. Net zoals die buiten-
landse bezoekers raakte hij onder de indruk van dit staaltje ingenieurskunst van de Nederlandse molenbouwers. ‘Kinderdijk 
aan de Amstel’ bleek tot 1914 eigenlijk om de hoek te hebben gelegen, in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. De aanwezig-
heid van Stork-pompen in het gemaal aan de Nesserlaan bracht bij hem ook Machinefabriek Stork in Hengelo in herinnering, 
waar zijn moeder en grootvader werkten.

Behoud Bovenkerkerpolder
Via de molengang ‘dook’ Noltes dieper de polder in en bekeek duurzame en recreatieve ontwikkelingen en het natuur-en 
waterbeheer nader. En hoe de polder er in 2064, 300 jaar na het besluit tot droogmaking van de Staten van Holland en West- 
Friesland, uit zou kunnen zien beschrijft hij in een toekomstbespiegeling. Deze jubileumuitgave, onder andere tot stand geko-
men met financiële steun van de gemeente Amstelveen, Stichting AmstelIdee en Bewonersplatform Bovenkerk, wil de polder, 
de enige (grootschalige) 18e-eeuwse droogmakerij in West- Nederland, breder onder de aandacht brengen en is tegelijk een 
pleidooi voor het behoud van de Bovenkerkerpolder als groene en open ruimte. 

Publicatie bestellen
De jubileumuitgave 250 jaar Bovenkerkerpolder is bijna 100 pagina’s dik. Je kunt de publicatie bestellen door een e-mail te 
sturen naar hans.noltes@wxs.nl. Voor bezorging van de publicatie (kosten nader te bepalen) op adressen buiten Amstelveen 
worden verzendkosten in rekening gebracht

Dan blijven deze gewoon geldig!
Een voorproefje van de voorstelling kun je alvast gaan zien in 
het Openluchttheater Elsrijk, op zondagmiddag 12 september 
om 15.00 uur. De toegangsprijs is €5. 
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Samen eten voor senioren tijdelijk bij RODA’23

Vóór de coronacrisis was ‘Samen Eten’ in het Noorddamcen-
trum één van de populairste activiteiten in Bovenkerk. We 
moesten helaas in maart 2020 vanwege de coronacrisis stop-
pen, maar gelukkig kunnen we deze gezellige bijeenkomsten 
nu weer oppakken.
 
Laatste vrijdag van de maand
Iedere laatste vrijdag van de maand zijn inwoners van
Bovenkerk die 65 jaar of ouder zijn van harte welkom tijdens 
deze gezamenlijke maaltijd. Een team van vrijwilligers staat 
klaar om het u naar de zin te maken. De inloop is vanaf 17.30 
uur, het samen eten start om 18.00 uur. In september vindt 
deze activiteit plaats op vrijdag de 24e, in oktober op vrijdag 
de 29e en in november op vrijdag de 26e. In december is er 
geen samen eten.

In de RODA-kantine
Omdat het Noorddamcentrum vanwege een grondige renovatie tot in ieder geval maart 2022 gesloten is, wijken we tijdelijk 
uit naar een andere locatie. We zijn blij dat voetbalvereniging RODA’23 bereid is om hun kantine iedere laatste vrijdag van de 
maand beschikbaar te stellen. De kantine bevindt zich op de eerste etage. Voor degenen die slecht ter been zijn is er een lift 
beschikbaar bij de buitentrap. 

Vooraf aanmelden
Er kunnen per keer 100 senioren komen genieten van een driegangenmenu voor slechts 10 euro per persoon. U krijgt hiervoor 
niet alleen het driegangenmenu, maar ook een drankje naar keuze bij binnenkomst en koffie of thee ter afsluiting. Wilt u meer 
drinken, dan kan dat voor eigen rekening. Betalen doet u na afloop ter plekke, contant of pinnen. Vooraf reserveren is verplicht. 
Dit kan vanaf de eerste van de betreffende maand, het liefst per e-mail (bpbovenkerk@gmail.com). Heeft u geen e-mail? Bel 
dan naar Bep Barlag tel. 020-6431843. 

Kunst gaat het dak op

De St. Urbanuskerk wordt weer in oude glorie hersteld. Het nieuwe dak wordt in de loop van 2021 aangebracht en voorzien 
van nieuwe natuurstenen leien. Als laatste worden de leien boven de sacristie gelegd 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. Ze nodigen daarom iedereen uit om een persoonlijk bericht mee te geven aan de volgende generatie gebruikers 
van de kerk, gelovigen en niet gelovigen door een tekst op een daklei te schrijven. Deze leien worden met de niet beschreven 
kant naar boven gedekt. Je ziet er dus niets van. Echter, na zo’n zestig 
jaar wordt het leiendak vervangen en dan komen de teksten weer naar 
boven. 

Actie voor (amateur)kunstenaars
Speciaal voor (amateur)kunstenaars is er de actie “Kunst gaat het 
dak op”. Voor € 10,- kan een originele nieuwe zwarte daklei worden 
opgehaald die aan één zijde kan worden voorzien van een prachtige 
tekening of beschildering. Alle deelnemers krijgen bij inlevering van 
hun kunstwerk een smakelijke traktatie. 
De kunstwerken krijgen een plekje op de website van de Vrienden van 
de Bovenkerse Urbanus. Een vakjury beoordeelt alle inzendingen en 
kiest dertig kunstwerken uit die representatief zijn voor alle ingezonden 
kunststukken. Deze dertig worden medio november 2021 tentoonge-
steld in Museum JAN. 
Uit de tentoonstelling krijgen drie kunstwerken aandacht in Het Amstel-
veens Nieuwsblad. Deze drie krijgen ook een ereplek in het toren-
museum van de kerk. En last but not least, worden alle andere leien 
daadwerkelijk vereeuwigd door ze op het dak van de St. Urbanuskerk 
te dekken. 
De daklei-kunstwerkactie loopt van zaterdag 14 augustus t/m zaterdag 
23 oktober 2021.

Inloop SAKB KunstLokaal
Om elkaar te inspireren is het mogelijk zaterdag 2 oktober van 14:00 - 17:00 uur bij SAKB KunstLokaal onder deskundige 
leiding het leikunstwerk te maken. Dit is gratis, maar deelnemers moeten wel zelf watervaste materialen meenemen (krijt, verf, 
stiften).

Adressen ophalen schone daklei
• St. Urbanuskerk, secretariaat pastorie, Noorddammerlaan 126; op werkdagen van 10:00 -12:00 uur
• De kraam voor de St. Urbanuskerk op de 2e en 4e zaterdag van de maand van 10:00 - 12:00 uur
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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:
Peter Kok, 
Poortwachter 69, 
1188 VH Amstelveen,
telefoon: 020-6457925
Email: pkok@ziggo.nl
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

Tijd om te feesten

Voetbal
Is het al zover? Is het al tijd om te feesten? Nee. Nu nog even niet. Maar ik vraag 
wel alvast aandacht voor een aantal jubilea in Bovenkerk. Geen personen, maar 
verenigingen. Bovenkerk beschikt namelijk over verenigingen met een eerbiedwaar-
dig verleden als u dat nog niet wist. Het rijke verenigingsleven groeide en bloeide in 
de twintiger jaren van de vorige eeuw, toen Bovenkerk nog een onooglijk en armelijk 
dorpje was. 
Maar kijk nu eens: waar vroeger op een knollenveldje werd gevoetbald en de spe-
lers zich met slootwater wasten, daar is nu een prachtig complex met alle moderne 
faciliteiten aanwezig. Ik heb het over RODA ‘23. Dat getal staat voor hun oprich-
tingsjaar: 1923.
In augustus 2023 is het 100 jaar geleden dat een aantal illustere Bovenkerkers 
zoals Hannes Kroom en Barend Houtkamp, een echte voetbalclub oprichtten. Er 
waren natuurlijk meer initiatiefnemers, maar dat zult u uiteraard in een jubileumboek 
kunnen lezen.RKSV stond er vóór hun naam, want Bovenkerk was toen nog een 
katholiek dorp. De bisschop vond het goed dat er op zondag (de dag des Heren) 
gevoetbald werd in Bovenkerk. Zo ging het destijds.

Fanfare 
Een andere vereniging, die bijna in hetzelfde jaar ontstond was de Fanfare, maar 
daar mag je het tegenwoordig niet meer over hebben. Tegenwoordig spreken we 
van het Harmonie Orkest Amstelveen, maar ik hoop dat ze hun Bovenkerkse roots 
niet vergeten zijn, ook al hebben ze voor onze koning en koningin gespeeld. Ik zal in 
ieder geval de magnifieke dorpsoptochten van de fanfare nooit vergeten en de keren 
dat zij een thuis serenade brachten bij Bovenkerkers, die iets groots te vieren had-
den. Dat is op zich nog indrukwekkender, geloof me. Hun eigen jubileum vieren ze 
volgend jaar 30 januari met een jubileumconcert. Komt dat horen!

Toneel
Toneelvereniging Bovenkerk (TOBO) is wat jonger, amper 75 jaar, maar toch ge-
denkwaardig genoeg om in dit drietal op te nemen. Aardig om te weten: In dezelfde 
tijd dat deze toneelvereniging ontstond, was er nog een tweede toneelclub actief in 
Bovenkerk.
Ze noemden zichzelf de ‘Culturele Club’, een deftige naam voor een groepje enthou-
siastelingen uit de Katholieke Vakbond, afdeling Bovenkerk, de zogenaamde KAB. 
Ze zijn al lang ter ziele, maar we hebben gelukkig nog de foto’s. 
Ook de TOBO was destijds onderhevig aan de leer van de Kerk. Alle toneelteksten 
moesten eerst worden gelezen door de kapelaan.
Hun eerste toneelstuk voerden ze op in bevrijdingstijd: november 1945. De naam 
van het stuk: Baron Zwiebel, waarschijnlijk een klucht met misschien wat Duitse 
grapjes. Ik weet het niet, ik was er niet bij. Ik was net geboren.

• SAKB KunstLokaal, Ouderkerklaan 15, dagelijks van 9:00 - 17:00 uur (zie  
 de website voor openingstijden tijdens de vakantieperiode)
• Museum JAN, Dorpstraat 50; van dinsdag t/m zondag 11:00 - 17:00 uur
Inleveren kunstwerk
De kunstwerkdakleien kunnen worden ingeleverd bij de kraam voor de St. Urba-
nuskerk op de 2e en 4e zaterdag van de maand van 10:00 - 12:00 uur of bij SAKB 
KunstLokaal na de inloop.

Geen (amateur)kunstenaar en toch meedoen?
Voor € 10,- een daklei signeren en/of van een persoonlijke tekst voorzien bij de 
kraam voor de St. Urbanuskerk of tijdens evenementen kan natuurlijk ook. 
Online signeren kan via www.helponsuitdebrand.com, actie dakleien. Vrijwilligers 
beschrijven dan de daklei met de opgegeven tekst. Deelnemers ontvangen per
e-mail een foto van het eindresultaat.

Agenda 
Vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus zijn aanwezig bij 
de volgende evenementen
11 + 12 september Open Monumentendagen voor de St. Urbanuskerk
25 september  24H Amstelveen voor de St. Urbanuskerk
26 september  Amateur kunstmarkt in het Oude Dorp van Amstelveen
2 + 3 oktober  Open Atelierroute bij SAKB Kunstlokaal


