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Afsluitende verkoop van de St. Urbanus-chocolade
In het weekend van vrijdag 24 maart 
en zaterdag 25 maart vieren we de 
afsluiting van de chocoladeverkoop. 
De laatste 1.600 stuks St. Urbanus-
chocoladerepen zijn dan te koop in 
een feestelijke verpakking.

Op is op
Bij Albert Heijn Bovenkerk en Albert  
Heijn Westwijk kun je vanaf 08.00 uur 
twee feestelijk verpakte repen met paas-
eitjes kopen voor € 10,00. Er zijn vier 
smaken: melk, puur, wit en karamel 
zeezout. Wees er snel bij! Op is op.

35.000 repen
Ja en je leest het goed, na 4 jaar stopt  
de verkoop van de repen. De beden-
kers Edwin Barentsen en Chris van den 
Helder hebben dit moment al in 2019 met 

sponsor Martinez Chocolaterie afge-
sproken. Volgens de tellingen zijn er dan 
35.000 repen over de toonbank gegaan 

Opbrengst  
140.000 euro
De vijftien verschillende 
acties rondom de verkoop 
van de chocolade onder-
steunden de actie hel-
ponsuitdebrand.com van 
de Stichting Vrienden van 
de Bovenkerkse  
Urbanuskerk.  
 
Zo kun je binnenkort bij-
voorbeeld de riante 
Bovenkerkse toren - het 
boegbeeld van ons dorp 
en Amstelveen - uitgelicht 

Peuters krijgen beweegkriebels van  

Bovenkerkse Klein Jantje

Belevingswereld kinderen
In 2019 verscheen het eerste prenten-
boekje; ‘Klein Jantje heeft het koud’. Af-
gelopen zomer is alweer het vijfde boekje 
over dit leuke, grappige winterkoninkje en 
zijn vriendjes op de markt gekomen. De 
creativiteit van Stijn gecombineerd met 
de pedagogische kennis van Wanda zor-
gen ervoor dat de Klein Jantje-boekjes 
perfect aansluiten bij de belevingswereld 
van kinderen vanaf 3 jaar.  

Voorlezen, zingen en bewegen
Tijdens de boekpresentatie van ‘Klein 
Jantje wil vliegen’ vorig jaar in de Am-
stelveense boekhandel Venstra, hebben 
Stijn en Wanda ook met hun peuter & 
kleuter-popband Flapuit opgetreden. 

Deze band is ook bekend van het  
Zomerfeest Bovenkerk en heeft opgetre-
den tijdens het buurtfeest Villa Randwijk 
en de inspiratiedag voor 150 Coaches 
Gezonde Kinderopvang in Utrecht.
“Het  is zo leuk om na het voorlezen nog 
even lekker met de kinderen te zingen 
en te bewegen”, aldus Wanda. “Hierdoor 
wordt iedere voorleessessie een echt 
voorleesfeest! We verzorgen voorlees-

In heel Nederland hebben peuters en kleuters 
Klein Jantje in hun harten gesloten. Het winter-
koninkje speelt de hoofdrol in de prentenboeken 
van het Bovenkerkse koppel Stijn Broeder en 
Wanda Bosbaan. Stijn illustreert de avonturen 
van het vriendelijke vogeltje en zijn dierenvriend-
jes en Wanda schrijft de teksten. Stijn en Wanda 
wonen al 35 jaar met veel plezier In Bovenkerk. 
Ze zijn actieve vrijwilligers in ons dorp en zetten 
zich onder andere in voor het Zomerfeest, Rock 
Urbanus en Young Urbanus.

zien in nieuw ledlicht. De totale op-
brengst van alle acties zal uitkomen op 
ongeveer 140.000 euro.
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sessies in boekhandels, in kleuterklas-
sen, op voorscholen en in de kinderop-
vang.” 

Samenwerking Huis Voor Beweging
Momenteel zijn Stijn en Wanda bezig met 
‘Klein Jantje krijgt de kriebels’. Dit zesde 
boekje komt tot stand in samenwerking 
met Huis Voor Beweging in Arnhem.  

Bovenkerk is volop in beweging. Het lijkt 
zo gewoon, maar als ik de activiteiten 
van de afgelopen periode op een rijtje 
zet, dan realiseer ik me dat we trots 
mogen zijn op onze bruisende gemeen-
schap en de inzet van vele vrijwilligers. 

Zo is het prachtig dat de Urbanuskerk 
tijdens Kerstmis weer open is gegaan. 
En ook de warme huiskamer op de 
maandagochtenden in het Noorddam-
centrum was in de winter een mooi nieuw 
initiatief (en wordt waarschijnlijk t/m juni 
doorgezet). 

4 februari opende het Noorddamcen-
trum haar deuren voor de benefietavond 
voor Alpe d’Huzes, waarvan de totale 
opbrengst naar KWF Kankerbestrijding 
gaat. Tijdens de dansavond met Disco-
theek Charly een week later beleefden 
de aanwezigen een echte ‘road to memo-
ry lane’. Op diezelfde dag was ’s middags 
het dansenevenement voor parkinson-
patiënten, ook met medewerking van  
Discotheek Charly, een groot succes. 

‘Samen eten’ gaat met hulp van alle 
vrijwilligers ook ‘gewoon’ door. Iedere 
maand genieten meer dan 100 Bovenker-
kers in het Noorddamcentrum met elkaar 
van een gezellig diner. In januari hielp 
een recordaantal vrijwilligers mee met 
zwerfvuil opruimen. Hiervan profiteren 
we allemaal.

En er staan voor 2023 nog meer mooie 
evenementen op het programma. Neem 
Young Urbanus  op 18 maart en nog 
vele andere activiteiten. Het verbouwde 
Noorddamcentrum is het hart van ons 
dorp. De verenigingen hebben het wijk-
gebouw na de verbouwing enthousiast 
in gebruik genomen. We hebben nog 
wel wat werk te doen om de akoestiek te 
verbeteren, maar dat komt zeker goed.

Bovenkerk leeft! En daar zijn we heel 
trots op.

Huis voor Beweging is ontwik-
kelaar en eigenaar van onder 
andere de interventie Beweeg-
kriebels die zich richt op veel en 
gevarieerd bewegen met jonge 
kinderen, een actieve leefstijl en 
het aanbieden van beweegmo-
gelijkheden. Als trainer Beweeg-
kriebels en coach Gezonde 
Kinderopvang zet Wanda zich 
hier al ruim 20 jaar voor in. 
De samenwerking met Huis 
voor Beweging biedt Stijn en 
Wanda een unieke kans om een 

prentenboek te maken waarmee geen 
één kind kan blijven stilzitten. Tijdens het 
voorlezen mogen kinderen dan ook lek-
ker meebewegen met de vriendjes van 
Klein Jantje. En Klein Jantje... die krijgt 
uiteindelijk ook beweegkriebels!  
Voor meer informatie:  
www.kleinjantje.com       
https://www.huisvoorbeweging.nl 

Help de natuur een handje: 
3 eenvoudige tips

Wist je dat je heel eenvoudig de  
natuur kunt helpen om te voorkomen 
dat planten- en diersoorten uitsterven 
en onmisbare ecosystemen verar-
men? Met mininatuur in de achtertuin 
of op het balkon kun je het verschil 
kunt maken.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?
Soorten zijn onderling van elkaar afhan-
kelijk. Hoe meer verschillende soorten, 
hoe beter een gebied bestand is tegen 
veranderingen zoals klimaatverandering, 
ziektes en plagen. Biodiversiteit beïn-
vloedt ons elke dag: ons voedsel, onze 
gezondheid, de klimaatverandering, de 
helft van de wereldeconomie… Kortom, 
door biodiversiteit te beschermen,  
beschermen we onszelf.
Dit kun je doen! 

1)  Inheemse planten 
Zet vooral inheemse planten in je tuin. 
Insecten van hier zijn op deze planten 
‘afgestemd’. Hoe meer verschillende in-
heemse planten, hoe meer verschillende 
soorten insecten erop kunnen leven, dus 
hoe groter de biodiversiteit. En als je die 
inheemse planten in een tuincentrum 
koopt, let er dan op dat ze gekweekt zijn 
zonder gif. Anders lok je de insecten in 
een dodelijke val.

2)  Tegels verwijderen
Minder tegels in de tuin is goed voor de 
biodiversiteit, het helpt bij het afwate-
ren tijdens heftige regenbuien én geeft 
afkoeling op hete dagen. 
Je creëert zo meer ruimte voor planten, 

maar ook voor andere insectvriendelijke 
plekjes zoals een composthoop of een 
houtstapel. Bijen help je met een insec-
tenhotel. En denk eens aan een watertje. 
Hoe klein ook, het zal de biodiversiteit 
rond je huis enorm vergroten.

3)  Wees lui
Wieden hoeft niet altijd. Wat komt aan-
waaien, voelt zich kennelijk thuis op die 
plek. Zo kom je gratis aan die inheemse 
planten. Bladeren laat je gewoon liggen. 
Die vormen een natuurlijke laag mulch en 
bieden een prima omgeving voor insec-
ten en dieren als egels en vogels. Zijn je 
planten uitgebloeid, laat dan de stengels 
staan; hun holle ruimtes bieden fijne 
schuilplaatsen of nestelruimtes. 
Je tuin winterklaar maken is helemaal 

niet nodig. Een rommelige tuin is goed 
voor de biodiversiteit. Heb je een  
gazon? Maai het dan minder vaak en 
als je maait, laat dan stroken staan. Zo 
blijft er altijd een beetje leefomgeving en 
voedsel over voor insecten.

Bovengenoemde punten ondersteunen 
we vanuit de Duurzaamheidcommis-
sie Bovenkerk in samenwerking met de 
gemeente Amstelveen. Het zijn kleine 
stapjes, maar samen kunnen we de bio-
diversiteit in ons dorp zeker verbeteren.

Column 
Rob van den Helder

2



3

Wat doet Buurtclub Leefstijl? 

In de vorige Nota Bene kon je kennismaken met de eerste 
activiteiten van Buurtclub Leefstijl. Na de introductie van 
Positieve Gezondheid en het spinnenweb volgde een 
percussieworkshop. Inge Kortekaas hielp ons met het 
bezinnen op onze leefstijldoelen. De Imkervereniging 
Amstelland vertelde veel over de leefstijl van bijen en hoe 
ze voor ons en de natuur belangrijk zijn. 

Eerdere activiteiten
Op verzoek van deelnemers zijn onderwerpen gekozen, zoals 
het omgaan met veranderingen en omgaan met angsten.  
Allemaal onderwerpen die passen bij de zes domeinen van 
Positieve Gezondheid. Met ‘Jasmijn fotografeert’ zijn we op 
een enthousiaste manier ingewijd in de geheimen van de 
smartphone-camera. En ja hoor, onze fotootjes zien er veel 
beter uit! 
De afsluiting van 2022 was op 14 december, met TaiChi.  
Dat was dankzij Henk Janssen weer een succes. Na de 
kerstpauze startten we op 11 januari en stonden we stil bij de 
beroemde ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar.  
Motivatie en drijfveren kwamen ter sprake. Was niet alleen 
leerzaam maar ook prettig.

Evaluatie
Kijkend naar de evaluatie in december; wat kwam daar onder 
andere uit?  ‘Saamhorigheid, vertrouwen, respect voor elkaars 
ideeën’, ‘nieuwe inzichten’,  ‘het houdt me bij de les’ en ‘het 
delen van kennis en ervaring’. Toch bijzonder, hoe zo’n jonge 
groep met vitale ouderen al zo snel vertrouwelijke informatie 
met elkaar deelt. Waardevol!

En wat gaat er allemaal nog komen?
Ben je nieuwsgierig geworden over wat er nog gaat komen 
in Buurtclub Leefstijl Bovenkerk? Hier alvast een tipje van de 
sluier: 
Een creatieve bijeenkomst ‘happy stones’. We gaan ons  
levensstijldoel schilderen op stenen. En op verzoek van deel-
nemers komt er een workshop over slapen. Als je niet goed 
slaapt, wat heeft dat voor effect op je welzijn en je functione-
ren? Wat kun je eraan doen wat je leefstijl betreft?  
En er zijn nog veel meer interessante (leefstijl)onderwerpen  
en activiteiten gepland!

Interesse?  
Er is nog een plekje vrij.  
Bel voor informatie Jolanda 06-51238887

Een pannenmuts, voortgeborduurd op de traditie van de 
eeuwenoude hooikist, is een soort isolerende slaapzak 
gevuld met duurzame schapenwol en isolatiemateriaal. 
De pannenmuts kan worden gebruikt om voedsel te laten 
nagaren zonder dat het voortdurend op het fornuis hoeft 
te staan. Zo bespaar je tot 30% energie tijdens het koken. 

Samenwerking Tweede Thuis
Deze manier van duurzaam gebruik van gas of elektra kan in 
een tijd als deze, enorm veel verschil maken. Daarom heeft 
Participe Project Pannenmuts opgestart. Voor deze pannen-
mutsen is het schapenwol gedoneerd door de lokale  
schapenboer Theo Shrama en wordt het wol gewassen door 
Ons Tweede Thuis, locatie Westend.

Hoe werkt een pannenmuts? 
Koken met een pannenmuts is eenvoudig. Je kookt bijvoor-
beeld een pan sperziebonen op het gas en laat het 1 tot 2 
minuten koken. Daarna plaats je de pan in de pannenmuts, 
sluit hem goed af en wacht  25-30 minuten. Dit scheelt dan al 
een kwartier kooktijd. Bovendien hoef je er niet meer naar om 
te kijken en heb je tijd voor jezelf. Zo kun je lekker, ontspannen 
en duurzaam koken. Het is ook mogelijk heerlijke eenpans-
gerechten te maken en zelfs stoofvlees. Dit laatste moet dan 
tussendoor wel weer heel even terug op het vuur.

Wie maken de pannenmutsen?
Participe Amstelland wil de pannenmuts beschikbaar maken 
voor alle bewoners in Amstelveen die hier behoefte aan heb-
ben, om hen te helpen energie te besparen. Daarom is Partici-
pe, in samenwerking met energiecoach Ybelle Boorsma, twee 
naaiateliers gestart met een groep fantastische vrijwilligers, 
om deze pannenmutsen maken. 

Binnenkort te koop
Nu we een aantal weken op weg zijn met de ateliers, zijn de 
pannenmutsen te koop in het Noorddamcentrum, Wijkcentrum 
Alleman en wijkcentrum Westend, in verschillende dessins. 
De prijs is €35,-, maar er mag uiteraard meer betaald worden, 
als de portemonnee het toe laat. Daardoor kunnen we de prijs 
voor iemand met een Amstelveenpas op €17,50 houden. 

Bij aankoop van de pannenmuts krijg je een algemene kook-
wijzer mee. Op internet kun je verschillende recepten vinden 
via de zoekterm ‘recepten Ecostoof’ of ‘recepten Hooimadam’. 

Bespaar energie met de 

Participe-pannenmuts



De Bovenkerkse Livia Samson (14) 
stond zondag 22 januari jongstleden 
op de eerste plaats van het podium in 
de Honda 9PK-klasse van de GK4 Kart 
Series. Ze was de beste lady van vijf 
meiden in deze klasse.
 
De beste
Op zich is het al bijzonder dat er vijf 
meisjes in één klasse rijden in een door 
jongens gedomineerde sport. Dat zij van 
hen de beste was, maakt het voor Livia 
extra bijzonder. En hoewel de andere 

twee meiden haar vriendinnen zijn ge-
worden, zal ze dit jaar niet meer tegen ze 
racen. Livia gaat namelijk uitkomen in de 
prestigieuze IAME X30 Senior-klasse bij 
de GK4 Kart Series. Haar X30-kart gaat 
ongeveer 120-130 kilometer per uur en 
de Honda 9PK ongeveer 90-100 kilome-
ter per uur. Dat is een groot verschil
Livia heeft al de nodige ervaring opge-
daan in haar nieuwe kart. Een half jaar 
geleden is ze begonnen erin te trainen. 

Ze kan zich de eerste keer in een IAME 
X30 Senior-kart nog goed herinneren. 
“Dat was wel spannend, maar ik vond 
het echt heel leuk.” Dat is ergens ook wel 
logisch, na het afgelopen seizoen. “In de 
9PK heb ik vorig jaar best wat wedstrij-
den gehad die minder goed gingen, dus 
ik wilde graag eens een andere soort 
kart proberen. Ik kon me gelukkig snel 
aanpassen aan de nieuwe kart. 
De hogere snelheid vind ik het leukst.  
Ik moet nog wel veel trainen, maar het 
gaat een stuk beter dan eerst.” Het duurt 

nog even voordat het 
nieuwe seizoen begint, 
dus Livia heeft nog 
volop tijd om te trainen.

Of dat genoeg zal zijn 
om meteen om de 
prijzen te kunnen mee-
doen, weet Livia niet. 
“Ik weet niet precies wat 
ik van komend seizoen 
moet verwachten.  
Ik denk dat ik de jongste 
ben en ken de concur-
rentie nog niet. Heb ze 
alleen in de training zien 
rijden en mijn tijden ver-
geleken. Ik lag ongeveer 

zevende. Dat is niet verkeerd. Mijn doel 
is in ieder geval eruit te halen wat erin 
zit.”
Is ze niet bang dat al die jongens willen 
bewijzen dat ze sneller zijn? “Nee hoor, 
dat komt wel goed. Ik ga voor niemand 
opzij. Ook niet voor jongens” aldus 
powervrouw Livia.
Livia zou het leuk vinden als je haar op 
Instagram volgt. 
Je vindt haar op Liviasamsonkarting.

Oproep! Wie helpt mee 
de Nota Bene 4 maal 
per jaar te bezorgen?

Vind jij het ook zo leuk om 4 keer 
per jaar de wijkkrant Nota Bene in 
de bus te krijgen? Om dit te kunnen 
blijven verzorgen, zoeken we nieuwe 
bezorgers. Wil jij helpen? Het vraagt 
niet veel tijd en je hulp wordt enorm 
gewaardeerd.

Drie straten
Op dit moment zoeken we een bezorg(st)
er voor een ‘wijk’ met 95 bezorgadres-
sen verdeeld over 3 straten; de Urba-
nusstraat, Bosboom Toussaintlaan en 
Koetsveldstraat. We bedanken Dorien 
Kropholler, die deze wijk jarenlang voor 
haar rekening heeft genomen. 

Meld je aan
Vind jij het leuk om de bezorgploeg te 
versterken? 
Meld je dan aan bij Dick Hermanns 
dghermans@hotmail.com 
of Chris van den Helder 
chmvandenhelder@gmail.com

Gratis proeflessen bij RODA Conditie

Bewegen is goed voor de algehele 
gezondheid en mentale weerbaarheid. 
Er zijn veel redenen om van meer be-
wegen een topprioriteit te maken. 

•  Bewegen is de bewezen effectiefste 
‘anti-verouderingspil’ 
•  Je bouwt weerstand op als je regelma-
tig werkt aan een optimale fysieke condi-
tie. Een fit, gezond lichaam kan zich veel 
beter weren tegen schadelijke indringers, 
zodat je minder snel ziek wordt
•  Sterke spieren geven je de kracht om 
je (klein)kinderen te tillen, dragen en 
knuffelen of andere activiteiten uit te 
voeren
•  Het verlaagt de kans op hart- en vaat-
ziekten
•  Het verhoogt stressbestendigheid

Gezellige sfeer
Bij RODA Conditie kun je bewegen onder 
professionele leiding in groepsverband. 
Serieus en met plezier werken aan 
kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, 
lenigheid (soepelheid) en coördinatie 
van de spieren. 
In een gezellige 
sfeer en tegen 
lage kosten.

Twee gratis  
proeflessen
Wil jij in jouw 
buurt aan je 
conditie wer-
ken? Dan kun 
je terecht bij 
RODA Conditie! 

Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Je 
profiteert dan van twee gratis proefles-
sen. Daarna betaal je slechts 14 euro per 
maand.
De groepen trainen in twee gymzalen 
in Westwijk (bij de basisscholen de 
Westwijzer en Triangel). Kijk voor meer 
informatie op www.rodaconditie.nl
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Activities and Events 
in Bovenkerk 

Request
Will you help us deliver ’Nota Bene’?
Sign up with Dick Hermanns:  
dghermans@hotmail.com 
or Chris van den Helder:  
chmvandenhelder@gmail.com

Free trial classes  
with ‘RODA Condition’
Do you want to work on your condition? 
You’ll get two trial lessons for free; after 
that the fee is € 14 a month.
New members are welcome. There are 
two gymnasiums in Westwijk to train in 
(near the primary schools ‘de Westwijzer’ 
and ’Triangel’)
More info: www.rodaconditie.nl

March 18th.  
Will you help us pick up litter?
We’ll assemble at the Noorddammer-
centre at 2 pm.After the clean-up we’ll 
have a chat and a drink at 3.30 pm.

March 18th. The festival ‘Young  
Urbanus’ in the Noorddammercentre
Young Urbanus is the very festival for 
youthbands and solo artists. ‘Young  
Urbanus’ offers young musicians a 
proper stage to perform and show their 
skills and talent. Doors open at 7.30 pm. 
Admission free.

May 18th. Ascensionday. Come and 
play football!  
For the second time ’the Zero Hunger 
Games’ in Bovenkerk are held.
Teams from various businesses compete 
for victory.  

Location : the sports complex of RODA 
’23. The proceeds are meant for ’the 
Hunger Project’: an organisation that 
fights hunger in the world. Last year this 
event brought a lot of money: no less 
than € 63.000! 
We ask businesses to put together and 
sign up teams. Each team has 7 players: 
men and women (1 goalkeeper, 6 field-
players), One of them is team captain. 
Young people are welcome.  Minimum 
age: 16 years.
Register via the website of ’the Hunger 
Project Nederland’ ; the fee per team is 
€1000.
https://www.thehungerproject.nl/doe-mee/
als-bedrijf/the-zero-hunger-games/

Program 2023:  
Foundation ‘Friends of the Urbanus’
The restoration of the church has not 
been completed yet; nevertheless con-
certs can be given again.
Friends and co-workers of the foundation 
are looking forward to welcoming you 
again.
- March 5th: Alphens Kozakkenkoor 
Benefietconcert.
- March 25th: Amstel Gospel Choir : 
jubileumconcert ‘Let’s celebrate’
- March 31st: Pauluskoor Amstelveen  
with the “Mattheus’.
- April: Festive blessing of the Urbanus-
kerk. Consult the website of the ‘Vrien-
den van de Bovenkerkse Urbanus’ for the 
date.
- June 3rd: ‘ 24 uur Amstelveen’ orga-
nises various activities: such as ”Open 
Tower Day’.

Opfriscursus reanimeren

Medewerkers van huisartsenpraktijk 
Göbel krijgen binnenkort de opfris-
cursus reanimeren die je periodiek 
dient te herhalen als je eerder een 
reanimatiecertificaat hebt behaald. 

Doe je mee?
Bewoners uit de wijk 
Bovenkerk kunnen 
meedoen aan deze 
reanimatiecursus. Geef 
je hiervoor op bij Edwin 
Barentsen, (06) 588 250 
91, of email naar
edwin.barentsen@
ziggo.nl  
De training vindt plaats 
in het Noorddam-
centrum. Dag en tijd 

worden in overleg met de deelnemers 
en de trainer vastgesteld. De kosten per 
deelnemer bedragen 40 euro. Na deel-
name ontvang je een certificaat waarmee 
je je kunt aanmelden bij hartslag.nu.  

Dat is de nooddienst 
die wordt ingezet 
als er een reanima-
tie dient plaats te 
vinden nadat er is 
gebeld met 112.

Vergoeding
De basisverzekering 
vergoedt de kosten 
van een EHBO-cur-
sus of reanimatie-
training niet, maar je 

kunt de kosten vaak wel vergoed krijgen 
met een aanvullende ziektekostenverze-
kering. Belangrijk is dat je een certificaat 
van deelname en een betalingsbewijs 
kunt overhandigen.

Als je een lager inkomen hebt dan 130% 
van bijstandsniveau dan worden de kos-
ten volledig vergoed door het bewoners-
platform Bovenkerk. 

AED’s
Bovenkerk heeft 4 publiek AED’s: bij 
huisartsenpraktijk Göbel aan de Noord-
dammerlaan, de Boem aan de Binderij, 
de Manen aan de Noorddammerlaan en 
het Zonnehuis Bovenkerk aan de Sala-
mander. 

Meer informatie: https://notabeneboven-
kerk.nl/kleurrijk-leven-2/buurt-aeds/
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Zomaar een  
(sportieve) 
dorpsgenoot

Marcel Bellis woont een aantal jaren 
in Bovenkerk. Hij runt samen met een 
compagnon het schoonmaakbedrijf 
ASKO. Daar vind je Marcel meer op de 
werkvloer naast zijn medewerkers en 
klanten dan op kantoor. 

Schoonmaken en hardlopen
Naast zijn passie voor schoonmaken, 
houdt Marcel ook van hardlopen. Van-
daar dat hij met zijn bedrijf besloot om 
de nieuwe hoofdsponsor te worden van 
de bekende kerstloop in Bovenkerk. Een 
sportief evenement dat jaarlijks wordt 
georganiseerd door de verenigingen AV 
Startbaan en 
RODA Conditie.
 
Daarnaast is 
ASKO hoofdspon-
sor van de baan-
loop van 1,3 KM 
en 5 KM, eens in 
de maand bij AV 
Startbaan. 

Ook heeft Marcel 
met zijn bedrijf 
een nieuwe 
tijdwaarneming 
aangeschaft met 
alles wat daarbij 
hoort zoals wed-
strijdnummers met ingebouwde chip en 
klok, zodat AV Startbaan bij alle loop-
wedstrijden de juiste tijd aan de lopers 
kan doorgeven.
Marcel, enorm bedankt namens de hard-
loopliefhebbers uit Bovenkerk.



De Urbanus kan weer (deels) gebruikt worden 

De Urbanuskerk is nog niet ge-
heel gereed, maar wel voldoende 
herbouwd om er mooie concer-
ten te kunnen geven. De mede-
werkers van de Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus, de koren 
en orkesten verheugen zich erop 
iedereen weer te verwelkomen. 

Programma 2023 Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse 
Urbanus:

Zondag 5 maart: Alphens Kozak-
kenkoor Benefietconcert
Voor de opening van het nieuwe 
culturele seizoen is het Alphens  
Kozakkenkoor uitgenodigd op zon-
dagmiddag 5 maart om 14.30 uur. 
Het koor hoopt met dit benefietcon-
cert een steentje bij te dragen aan 
de restauratie van de Urbanuskerk. 

Het Alphens Kozakkenkoor heeft 
in haar 15-jarig bestaan al veel op-
getreden in binnen- en buitenland. 
Onder leiding van dirigent Arkadi 
Gankin brengen zij orthodox-byzan-
tijnse liederen, maar ook traditionele 
volksliederen uit Oekraïne en Geor-
gië en natuurlijk vrolijke en romanti-
sche Kozakkenliederen ten gehore.

De begeleiding wordt verzorgd door  
dirigent Arkadi Gankin op zijn bajan,  
ondersteund door Sheila Moens,  
eveneens op de bajan, en door Nathalya  
Shevcenko op de balalaika. 

Let op! Prijs is € 15,00 via: WE-Ticket 
van het AKK  t/m 4 maart. Hierna kosten 
toegangskaarten aan de deur € 17,50 
(prijzen zijn incl. pauzedrankje). 
https://alphenskozakkenkoor.weticket.
com/benefietconcert-st-urbanuskerk

Zaterdag 25 maart 
Amstel Gospel Choir jubileumconcert 
‘Let’s celebrate’ 
25 maart a.s. viert het Amstel Gospel 
Choir haar 25-jarig jubileum met een 
prachtig optreden in de Urbanuskerk.  
Dit speciale jubileumconcert wordt groots 
aangepakt. 

Tijdens het concert komen herinneringen 
en muziek van de afgelopen vijfentwintig 
jaar voorbij; bekende, maar zeker ook 
nieuwe songs, samengesteld uit het 
uitgebreide repertoire van het koor.

Meer informatie via:  
http://www.amstelgospel.nl
Direct kaarten bestellen kan via: 
www.ticketkantoor.nl/shop/amstelgospel 

Datum: 25 maart 2023 
Tijd: 20.00-22.30 uur 
Kosten: € 15,00 per entree inclusief een 
drankje in de pauze

Vrijdag 31 maart Pauluskoor A'veen
Pauluskoor Amstelveen komt met Bachs 
Matthäus weer ‘thuis’ in de St. Urbanus
Het Pauluskoor Amstelveen voert op 31 
maart 2023 Bachs Matthäus Passion uit 
in de Urbanuskerk. Voor het koor, dat dit 
jaar zijn 85-jarige bestaan viert, is het 
heel bijzonder om na 5 jaar met deze 
indrukwekkende muziek weer 'thuis' te 

komen.
De uitvoering staat o.l.v.  Marcel 
Joosen met begeleiding van 
Philharmonia Amsterdam en met 
medewerking van het Jeugdkoor 
The Classics van de Muziekschool 
Waterland. 
De solisten zijn Jeroen d e   Vaal  
(evangelist), Hans Hinz (Christus), 
Aliya Akhmadeeva (sopraan),  
Daniëlla Buijck (alt),   
Erik Slik (tenor) en Matthijs  
Mesdag (bas).
Aanvang 19.30 uur. Prijs € 32,50. 
De kaartverkoop start 13 februari 
om 9.00 uur via de website van het 
Pauluskoor: https://pauluskoor.nl/  
of via de QR code op de affiches 
van het Pauluskoor. 

April: Feestelijke dag om inzege-
ning Urbanuskerk te vieren
In april 2023 vindt de inzegening 
van de Urbanuskerk plaats. Kijk op 
de website van de Vrienden van de 
Bovenkerkse Urbanus voor exacte 
datum en de festiviteiten rond deze 
feestelijke inzegening!

Zaterdag 3 juni: 
24 uur Amstelveen 

In het kader van 24 uur Amstelveen op 3 
juni aanstaande organiseert de stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus 
enkele activiteiten, waaronder de inmid-
dels bekende “Open toren dag”. Waar-
schijnlijk worden er ook rondleidingen 
in de kerk gegeven. Kijk op onze social 
media-kanalen voor alle activiteiten! 
Let op: op deze zaterdagmiddag 3 juni 
om 14.30 uur is er ook een optreden ter 
viering van het 101-jarig bestaan van het 
Harmonie Orkest Amstelveen.

Zaterdag 4 november
Excursie naar Cuypers-monumenten.
Noteer alvast: op zaterdag 4 november 
organiseren we weer een mooie excur-
sie naar Cuypers-monumenten. Het 
programma volgt tzt op onze website.

Oproep vrijwilligers 
Voor alle activiteiten die de Stichting 
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus 
ontwikkelt, zijn vrijwilligers nodig. Lijkt 
het je leuk een steentje bij te dragen, 
neem dan contact op met het secretari-
aat (zie onder).

www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl
www.helponsuitdebrand.com
www.facebook.com/Stichting-Vrienden-
Bovenkerkse-Urbanus
secretariaat: vriendbov.urbanus@gmail.
com
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Column Cor de Horde Mazzel en eigenwijsheid

bouwwijk in het dorp werd gesticht en jongens van elders, die 
hier kwamen wonen, voor nieuw bloed zorgden. En het moet 
gezegd. Het Rodabestuur deed er alles aan om in de breedte 
te gaan. Atletiek, handbal, gymnastiek, volleybal, tafeltennis en 
biljarten;  er werd van alles ondernomen onder de zwart-witte 
en later groen-witte vlag. Toch kwam de club nooit verder dan 
500 leden en daar bleef het lange tijd bij. 
Totdat in de achtertuin van RODA opeens een compleet 
nieuwe stad verrees: Westwijk. Dat zorgde in de loop der tijd 
voor een verdubbeling van het ledental. En ook meteen voor 
een luxeprobleem, want in de ogen van planologen zou zo’n 
fors uitdijende club niet meer in een dorpskern passen.  
De gemeente vond dat RODA maar moest verhuizen. De 
zoveelste verhuizing, die hen werd opgelegd. Ik tel er zeker 
vijf. Maar steeds kwamen die Rodianen weer terug naar hun 
geboortedorp.

Ook de voorgestelde verhuizing naar de Legmeerpolder stuitte 
op de heerlijke eigenwijsheid en strijdvaardigheid van de 
Rodianen, die zelfs een betoging bij het stadhuis organiseer-
den, die in het deftige Amstelveen zijn weerga niet kende. De 
bestuurders keerden geschrokken op de schreden terug.
Reden waarom die grote ouwe club nog steeds op de plek 
staat van de eerste keuze. Geen Schelpenpad, geen Zandbat-
terij, geen Janselaan, geen Middenweg, geen Legmeerpolder, 
maar gewoon midden in Bovenkerk.

Kun je niet alvast wat schrijven over RODA, die over zes 
maanden honderd jaar bestaat? Jazeker, ik ben geen archiva-
ris, maar wat had je willen weten? Zal ik je vertellen waarom 
RODA zo’n grote sportvereniging is geworden en na honderd 
jaar nog steeds floreert? Ik zal het je zeggen. Dat heeft eigen-
lijk te maken met een beetje mazzel en een heleboel eigen-
wijsheid.
Je zou denken dat de sportclub er is dankzij de sportieve 
geest, die altijd in Bovenkerk rondwaarde. Maar nee: de club 
heeft, als je het op de keper beschouwt (en dan bedoel ik niet 
de doelman), zijn bestaan, zijn groei en bloei te danken aan 
pure import. In de jaren twintig van de vorige eeuw waren ze 
in Bovenkerk eerder anti-voetbal dan voetbalfanaten. Sport 
accordeerde ook natuurlijk niet met het geloof, dat in die tijd 
nog heerste in het dorp. Het waren jongens van elders, die de 
Engelse sport in Den Haag hadden ontdekt en die hier bij hun 
Bovenkerkse vrienden de kop gek zeurden. Voetballen jon-
gens, dat is het! Er moest echter heel wat worden gesproken 
en zelfs de bisschop moest er nog aan te pas komen voordat 
het balletje op zondag, de Dag des Heren, kon gaan rollen. 

De Bovenkerkse Boys… RODA
De gemeente Amstelveen had nog wel ergens een terreintje 
over aan het Schelpenpad, maar de Bovenkerkse boys vonden 
eigenwijs, dat in Bovenkerk gevoetbald moest worden. De 
club begon overigens pas op te bloeien toen de eerste nieuw-

Voor de tweede keer 
The Zero Hunger Games in  
Bovenkerk

Sporten voor het einde van honger
The Zero Hunger Games zijn gestart 
als een voetbaltoernooi voor business 
teams, maar het doel is dat dit initiatief 
uitgroeit tot een landelijk sportevent, 
waarbij iedere sportclub in Nederland 
kan aanhaken. Van fierljeppen tot hockey 
en van korfbal tot tennis: samen sporten 
we voor het einde van honger. Aan de 
eerste editie van de The Zero Hunger 
Games deden 30 bedrijven mee. 

Opbrengst volledig naar The Hunger 
Project
The Zero Hunger Games is het initiatief 
van José Cubo, penningmeester van 
RODA’23. Samen met RODA, hoofd-

sponsor NewPort Capital én een enthou-
siast team vrijwilligers kon hij vorig jaar 
de The Zero Hunger Games organise-
ren. Ook dit jaar zijn de vrijwilligers en 
hoofdsponsor NewPort Capital weer van 
de partij. Alle inschrijfgelden komen ten 
goede aan The Hunger Project. Ook 25% 
van de kantineomzet van RODA ’23 gaat 
naar The Hunger Project.

Meedoen aan The Zero Hunger Games
Bedrijven kunnen teams aanmelden om 
18 mei mee te doen aan The Zero  
Hunger Games. Ieder team telt 7 spelers  
(1 keeper, 6 veldspelers) waarvan 1 
teamcaptain. Meer mag natuurlijk ook 
voor teams die wisselspelers willen 

hebben.De inschrijfkosten per team zijn 
€ 1.000. Vrouwen en mannen spelen 
samen! Ook jonge sporters zijn welkom. 
De minimumleeftijd voor deelnemers is 
16 jaar. 

Uiteraard kunnen meerdere teams 
per bedrijf meedoen. Ook moedigt de 
organisatie teamleden aan zich te laten 
sponsoren – en zo hun netwerk te laten 
bijdragen aan het succes van The Zero 
Hunger Games.
Aanmelden voor het voetbaltoernooi kan 
via de website van The Hunger Project 
Nederland https://www.thehungerproject.
nl/doe-mee/als-bedrijf/the-zero-hunger-
games

Na het succes van vorig jaar, vinden op 18 mei aanstaan-
de opnieuw The Zero Hunger Games plaats in Boven-
kerk. Op Hemelvaartsdag strijden bedrijventeams om de 
winst tijdens een voetbaltoernooi op het sportcomplex 
van RODA ’23. De opbrengst van dit sportevenement 
gaat naar The Hunger Project, een organisatie die de 
honger de wereld uit wil helpen. Vorig jaar bracht het 
sportevenement maar liefst € 63.000 op.
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Colofon

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, 
11188 VH Amstelveen,
Telefoon: 020-6457925
E-mail: pkok@ziggo.nl
Website: www.notabenebovenkerk.nl

Altijd het laatste nieuws 
over Bovenkerk op 
www.facebook.com/
notabenebovenkerk

Nota Bene Bovenkerk is 
digitaal te lezen op 
Facebook en onze 
website: bovenkerk.info

Bewonersplatform Bovenkerk

18 maart 2e editie Young Urbanus in het 
Noorddamcentrum

Eindelijk is het zover! Zaterdag 
18 maart gaat het dak eraf in 
het Noorddamcentrum tijdens 
Young Urbanus; hét festival in 
Amstelveen voor jonge bands 
en soloartiesten. De zaal gaat 
om 19:30 uur open. Toegang is 
gratis.

Podiumervaring
Young Urbanus biedt jong muziek-
talent de gelegenheid de zolder-
kamer of oefenruimte te verruilen 
voor een echt podium. 
Zo kunnen jongeren (van tieners 
tot begin twintigers) podiumerva-
ring opdoen en familie, vrienden en 
klas- en buurtgenoten laten horen 
wat ze in huis hebben. 

Line up
Er hebben zich inmiddels vier 
bands aangemeld. De muziekstij-
len variëren van disco/soul, pop, 
blues en rock tot jazz/funk. Dit is 
tot nu toe de line up. Het program-
ma kan nog worden uitgebreid:

•  Big Time: Funky band met leden van 
Muziek- en Dansschool Amstelveen
•  High Fidelity: Amstelveense cover-
band
•  Funk it up: Funk en disco
•  Robin and Friends: Alternative Rock

Young Urbanus is een initiatief van vrij-
willigers uit Bovenkerk, Muziekcentrum 
Logblock, Rob van den Oever Drums 
& Studio en het Noorddamcentrum en 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Bovenkerk.

Groep zwerfvuilrapers wordt steeds groter

Zaterdagmiddag 21 januari jongstle-
den was de opkomst bij het zwerfvuil-
rapen in Bovenkerk fantastisch. Maar 
liefst 20 personen kwamen helpen. Na 
afl oop lag ons dorp er weer netjes bij.

Complimenten
Er is weer veel vuil geraapt, zakken vol. 
Het was dus echt nodig. Aan de Zetterij, 
ter hoogte van het woonwagenkamp, lag 
zelfs zoveel zwerfafval dat de vrijwilligers 
het niet allemaal mee 
konden nemen. 
De FIXI-app van de 
gemeente Amstelveen 
bood uitkomst. Maandag 
gemeld en dinsdag was 
alles opgeruimd! 

Complimenten voor de 
gemeente.
En natuurlijk complimen-
ten voor alle vrijwilligers 
die na afl oop van het 

opruimen hun drankje dubbel en dwars 
hadden verdiend.

Zaterdag 18 maart 2023… 
Help jij ook mee?
Zaterdagmiddag 18 maart gaan we weer 
met elkaar zwerfvuil opruimen. Help je 
ook mee? We verzamelen om 14:00 uur 
bij het Noorddamcentrum. Vanaf 15:30 
uur drinken we daar nog gezellig een 
drankje. 
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