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DE HISTORISCHE DAG VAN BOVENKERK 14 SEPTEMBER
DE GROOTSTE REÜNIE IN BOVENKERK?
Op 14 september 2019, de Historische dag van Bovenkerk, wil het evenementen
team van het Bewonersplatform Bovenkerk weer alle Bovenkerkers en andere
geïnteresseerden een geweldige dag bezorgen. Nieuwe bewoners van Bovenkerk zijn ondertussen ook aardig ingeburgerd en worden hierbij van harte
uitgenodigd om de historie van ons prachtige dorp te leren kennen. En samen
weer nieuwe herinneringen te maken. Vooral leuk voor de jongste Bovenkerkers
onder ons.Het bewonersplatform Bovenkerk wil samen met de vrienden van de
Bovenkerkse Urbanus een ‘kerstgroep’ voor de kerststal aanschaffen van de opbrengst van deze dag. Wat zal het prachtig zijn als er met kerst aan de Poel een
kerstgroep in de kerststal staat.Alle attracties vind je in en rond de Urbanuskerk.
De kassa voor alle evenementen staat ook bij de kerk.
Het programma voor14 september
De aanvang is om 11.00 uur en het einde om 17.00 uur. De opening van de HISTORISCHEDAG VAN BOVENKERK (mogelijk gemaakt door een mooie bijdrage
van de RABO BANK) is vóór de Urbanuskerk. De toren van de Urbanus is weer
open vanaf 10.00 uur (ook zondag vanaf 11.00 uur) om te bezichtigen en vanuit
de toren kun je de verwoeste kerk zien. Het museum bovenin de toren doet je
ogen openen wat er allemaal gebeurd is in de toren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat het ook open monumentendag is mag je gratis de toren in maar
een donatie voor de ‘kerstgroep’ wordt zeer op prijs gesteld.
In de tuin staat een vijver vol eendjes. Bij het vangen van de juiste eendjes
ontvang je een echte Urbanus reep! Meedoen kost een euro of bij aankoop van
een reep mag je gratis een keer vissen.Kinderen kunnen in blitse wagens rijden.
Zelf gas geven, sturen en remmen. Wie durft? Voor 2,50 euro mag je gaan
sturen en rijden. Maar bij aankoop van twee repen mag je gratis instappen!
Ook staan er echte kleine paardjes waar je op kunt rijden. Het is misschien een
meisjesding maar jongens vinden het vast ook leuk. Je bent van harte welkom!
Auto Maas uit Aalsmeer sponseert de wagens en paardjes.
En dan is er ook nog de echte ouderwetse poppenkast met Jan Klaassen en
Katrijn, wie kent ze niet. Poppenkast kijken is gratis maar ook hier stellen we
een donatie voor de nieuwe ‘kerstgroep’ erg op prijs. Een ritje in de paardenkoets kost 2,50 euro, of bij aankoop van twee repen mag u gratis een ritje
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maken.Het Noorddamcentrum is het middelpunt van alle evenementen op deze
dag met een prachtige tentoonstelling met oude foto’s en films van Bovenkerk.
Frans Rosenberg en René Boerlage hebben alles uit de kast gehaald. De verhalen komen als vanzelf boven bij het bekijken van de Historie van Bovenkerk. Twee
zalen vol nostalgie. De Historische vereniging Amstelveen en de vereniging die
alles kan vertellen wat is er in Bovenkerk gebeurde tijdens de oorlog zullen ook
aanwezig zijn.
Na al dit moois kunt u nog gezellig napraten aan de bar of op het gezellige terras
met onder andere Discotheek Charlie uit een ver verleden.
Rondvaart op de Poel. De eerste vaart is voor genodigden waaronder Burgemeester Tjapko Poppens. Deze start om 13.00 uur. Daarna volgen rondvaarten
waarvoor u zich moet inschrijven. Dit kan op maandag 2 september om 19.00 uur
bij de Urbanuskerk. Een rondvaart kost 10,- euro pp. Ook is er een mogelijkheid
om in een kleinere boot te varen. Deze vaarten starten van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Opstapplaats: WSA, Handweg 131 Amstelveen.
Bij het oude treinstation van Bovenkerk kunt u genieten van de Museum trams
en misschien wel een ritje maken in een van de oude voertuigen. Bij Silversant is
zelfs de paardenkoets weer terug uit het verleden om te bekijken of een ritje in te
maken.
Het evenementen team heeft er alles aan gedaan om er een geweldige dag van te
maken, het is nu aan u om daarbij te zijn en nog dagen na te praten.
Alle info op de site van Bovenkerk: www.bovenkerk.info
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Herdenking van de grote brand in de Urbanuskerk op 15 september 2018
In de tuin naast de pastorie van de Urbanuskerk, wordt op zondagnamiddag 15 september 2019 een herdenkingsbijeenkomst
gehouden voor eenieder in Bovenkerk en Amstelveen alsmede alle overige betrokkenen die de fatale brand in de Urbanuskerk
hebben beleefd en dit willen gedenken in saamhorigheid. De bijeenkomst is een samenwerking van:
-

Parochie Amstelland, locatie H.Geest/St.Urbanus,
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus,
Stichting Bovenkerk,
Bewonersplatform Bovenkerk en
Gemeente Amstelveen.

Programma
18.15 uur - Muzikale bijdrage van het Harmonie Orkest Amstelveen
18.30 uur - Opening door Matthijs den Hollander (stadsdichter van Amstelveen)
18.31 uur - Toespraak van Burgemeester Tjapko Poppens
18.34 uur - Muzikale bijdrage van het Harmonie Orkest Amstelveen
18.39 uur - Voordracht van een leerling van de basisschool uit Westwijk
18.42 uur - Muzikale bijdrage van het Harmonie Orkest Amstelveen
18.45 uur - Luiden van de St. Urbanus kerkklokken
18.48 uur - Toespraak van pastoor Eugène Jongerden
18.51 uur - Voordracht, zang lied Bovenkerk, ‘Het Dorp’
18.55 uur - Muzikale bijdrage van het Harmonie Orkest Amstelveen
19.10 uur - Afsluiting door Matthijs den Hollander.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u met ons deze ingrijpende gebeurtenis zou willen herdenken, we kunnen elkaar steunen
in ons verdriet en in onze wens om de kerk weer op te bouwen in haar oude glorie.

Heel Bovenkerk zingt 5 oktober uit volle borst mee tijdens Rock Urbanus
zeker voor zorgen dat de stemming er
meteen goed in zit, dus kom op tijd naar
het Noorddamcentrum.
Naast Lemon Curry gaan we dit jaar uiteraard ook genieten van een optreden
van onze Bovenkerkse singer-songwriter John Spijker. Deze keer staat hij met
een complete band op het podium.
Muziekliefhebbers uit Bovenkerk, Amstel- Wanda and the Bovenkerk Boys pakken
flink uit met nummers die je misschien
veen en omstreken kijken er al het hele
jaar naar uit en veel buurtgenoten grijpen niet had verwacht, maar die oh zo leuk
Rock Urbanus aan om dicht bij huis een zijn om weer eens te horen en mee te
avondje lekker te feesten met buren, fa- zingen.
milie, vrienden en bekenden. En iedereen
komt aan z’n trekken tijdens deze band- Disco- en soul-liefhebbers kunnen uit
jesavond, want ook dit jaar komen weer hun dak gaan tijdens het optreden van
zeer afwisselende muziekstijlen voorbij, de band Almost Famous en natuurlijk
pop, blues, rock, soul, disco, jazz, rock & zijn ook de heren van Too Simple er
dit jaar bij. Zanger Gert Bohncke heeft
roll en Nederlandstalige muziek.
laten doorschemeren dat deze band
al druk bezig is met het repeteren van
De line-up, tijdens Rock Urbanus 2019
nieuwe nummers (waaronder weer
treden 6 bands op. De avond wordt om
pareltjes uit de Nederpop).
20.00 uur geopend door coverband Lemon Curry. Zij traden al eerder op tijdens
Rock Urbanus en onlangs stonden ze op Coverband Cooperstown, vorig jaar dehet Zomerfeest in Bovenkerk. Zij gaan er butant tijdens Rock Urbanus, heeft dit
De zomer is voorbij, dus is het in Bovenkerk weer tijd voor de najaarsfeesten. En
dan kom je natuurlijk al snel uit bij onze
jaarlijkse bandjesavond Rock Urbanus in
het Noorddamcentrum. Traditiegetrouw
op de 1e zaterdagavond van oktober, dus
dit jaar op 5 oktober a.s.
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jaar de eer om de avond spetterend af te
sluiten. Het dak zal er zeker af gaan.
Sing-along feest met de Karaoke Kings
Tussen de optredens door, als het
podium gereed wordt gemaakt voor de
volgende band, is het publiek aan zet.
Dan gaan we met elkaar een sing-along
feestje bouwen en jij mag kiezen welke
nummers we gaan zingen. Dit meezingintermezzo wordt in goede banen geleid door twee beroemde Karaoke Kings
die we speciaal voor deze gelegenheid
hebben uitgenodigd.
Heb je een verzoeknummer dat je
graag samen met het publiek zou willen
zingen? Geef het door via rockbijdeurbanusklok@gmail.com, Facebook of
Twitter.
Twitter en Facebook
Volg het laatste nieuws over Rock Urbanus via Twitter: @RockUrbanus en
Facebook: Rock Urbanus
Rock Urbanus wordt mede mogelijk
gemaakt door Hans Pappot van het
Noorddamcentrum en bewonersplatform
Bovenkerk.
Fotograaf Johan Moens

Column Rob van den Helder

Jan Klaassen en Katrijn in Bovenkerk

Beste Bewoners van Bovenkerk,
Het zijn weer mooie tijden in Bovenkerk.
Door de vele betrokken vrijwilligers en
verenigingen zijn er de afgelopen periode
weer vele activiteiten geweest voor jong
en oud in het Noorddamcentrum en rond
het Urbanuspark. Hier en daar speelden
de weergoden een rol maar het was
goed om te zien hoeveel Bovenkerkers
op al die activiteiten zijn af gekomen om
elkaar te ontmoeten. Ook onze nieuwe
burgemeester is op een van onze activiteiten, het zomerfeest, langs gekomen en
die was verrast hoeveel mensen in een
uur tijd zo trots aangaven dat ze ‘echte
Bovenkerkers’ waren en dat ze allemaal
over het ‘dorp Bovenkerk’ spraken. Voor
de burgemeester was dit een verrassing
maar voor mij als voorzitter van het bewonersplatform is dit een bevestiging dat
wij op de goede weg zijn om met elkaar
een betere woonomgeving te maken.
Een woonomgeving waar wij met plezier
samenkomen en samen wonen.
Laat u het ons weten of u nog mooie en
betere ideeën heeft die wij als Bewonersplatform Bovenkerk zouden moeten
oppakken om dit gevoel verder in Bovenkerk te versterken?
Want ‘Samen zijn wij Bovenkerk , Bovenkerk zijn wij Samen’.
Ik hoop u allen te zien op 14 september
op onze tweede historische dag of op
15 september bij de Urbanuskerk waar
wij stilstaan bij de historische brand in
onze kerk van exact een jaar geleden
of misschien op een van de vele andere
activiteiten die vermeld staan op onze
website http://bovenkerk.info/category/
bewonersplatform/

Ja jongens en meisjes (en ouders) na het
succes van poppenkast op het zomerfeest komen Jan Klaassen en Katrijn
weer naar Bovenkerk. Op 14 september
staat de poppenkast op de Historische
dag van Bovenkerk in de tuin van de
Urbanuskerk. Er komen twee voorstellingen, de eerste om 14.00 uur en de
tweede om 15.00 uur.
Jan Klaassen is de held van de poppenkast en vraagt jullie natuurlijk weer om te
helpen.
Als de gordijntjes open gaan wordt het
een groot spannend feest maar meestal
loopt het gelukkig goed af of vandaag…….?

En ouders, ook u kunt zeggen na de
voorstellingen ‘Er is nog niets veranderd
met vroeger’.
We weten uit ervaring dat je bijna
mee wilt roepen en schreeuwen. Dus
schroom niet om aan te sluiten bij de
jeugd maar natuurlijk wel zoveel mogelijk achter de kinderen.De kosten van de
voorstellingen worden o.a. gesponsord
door het Bewonersplatform Bovenkerk
die dit jaar 25 jaar bestaat en een Bovenkerker, maar we vragen aan jong en
oud na afloop graag een bijdrage voor
de nieuwe ‘kerstgroep’. Helpt u ons?
Info: chocolade@helponsuitdebrand.
com

Foto Jan Folkers

Theater plus diner in Noorddamcentrum
Op zondag 29 september kunnen ouderen uit Bovenkerk en omgeving genieten van een bijzonder arrangement. Eerst om
15.00 uur een toneelvoorstelling van de welbekende toneelgroep TOBO en aansluitend om 18.00 uur een door vrijwilligers
verzorgd en opgediend driegangenmenu.
TOBO speelt ‘De Bekende Nederlander’, een blijspel in twee bedrijven. Er valt veel te lachen tijdens dit blijspel. Maar toch is de
ondertoon ernstig. De Bekende Nederlander is namelijk doorgaans een mens met een dubbelleven. We zien op TV de schone
schijn, de glamour en het klatergoud. Maar in eigen kring vertoont de BN’er nogal eens trekken van een machtswellusteling, die
alleen maar denkt aan kijkcijfers en zijn imago. Schijn en werkelijkheid wisselen elkaar af, de confrontatie tussen de personen
is ontluisterend. Het blijspel blijkt aan het eind niet echt een blijspel te zijn geweest.
Terwijl de gasten van het toneelstuk genieten, zijn vrijwilligers hard aan het werk in de keuken en brengen zij de eetzaal in gereedheid om de gasten na de voorstelling te laten aanschuiven. Het is gelukt om opnieuw een heerlijk driegangenmenu samen
te stellen.
Senioren boven de 50 zijn van harte welkom om te genieten van de voorstelling, het lekkere eten en de gezelligheid. De inloop
voor de toneelvoorstelling is vanaf 14.30 uur, het diner vangt aan om 18.00 uur. Het einde is om ongeveer 20.00 uur.
Met de medewerking van TOBO en het Bewonersplatform Bovenkerk is het gelukt dit arrangement aan te bieden voor slechts
€ 15 per persoon. De gasten krijgen hiervoor niet alleen de toneelvoorstelling en het driegangenmenu, maar ook een drankje
naar keuze bij het diner 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. Voor de combinatie van theater en diner zijn 90 plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te
lang met aanmelden. Het is niet mogelijk om alleen voor het diner te boeken. Als u alleen naar de toneelvoorstelling wilt, kunt u
aan de zaal een kaartje kopen bij TOBO.
Vooraf reserveren voor dit arrangement is verplicht. U kunt zich per e-mail of per telefoon opgeven. Vermeld in de e-mail uw
naam, adres, telefoonnummer en – indien van toepassing – ook de namen van de persoon of personen die met u meekomen.
Uw e-mailbericht kunt u sturen naar bpbovenkerk@gmail.com. Telefonisch kunt u zich aanmelden bij Gerard Miltenburg via het
telefoonnummer 020-3455876.
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Inzet van Bewonersplatform Bovenkerk
Bovenkerk is op 15 september 2018 zwaar getroffen door de
brand in de St. Urbanuskerk. Er hebben gelukkig geen persoonlijke ongelukken plaatsgevonden, echter heeft dat wel het
besef versterkt dat we gezamenlijk moeten blijven werken aan
de veiligheid. Het gaat om een dorp met 1.270 huishoudens,
3.050 inwoners en tientallen bedrijven.
Het Bewonersplatform Bovenkerk heeft daarom het initiatief
Red levens in Bovenkerk door 24/7 bereikbare AED’s
genomen om bij een hartstilstand een optimale situatie met
Het Bewonersplatform Bovenkerk werkt aan de veiligheid
leners (bhv-ers),
voor het geval uw hart tot stilstand komt. U kunt meedoen aan AED’s, burgerhulpverin combinatie met het
oproepsysteem
2 acties: sparen voor een 24/7 AED en het volgen van een
van HarthulpNu te
bewerkstelligen.
reanimatiecursus. U kunt ons vinden in een stand tijdens de
Dat betekent dat er
in Bovenkerk 4
historische dag op 14 september.
permanent bereikbare
AED’s en meer
Waarom permanent bereikbare AED’s belangrijk zijn
dan 100 bhv-ers dienen te zijn.
In Nederland krijgen jaarlijks 25.000 mensen te maken met
Aktie AED met
buitenkast voor
een hartstilstand. In ruim 75% van de gevallen zijn er ombewoners Bovenkerk
standers die starten om het slachtoffer
Alle bewoners in
Bovenkerk
te reanimeren. Dit
gebeurt vóór de komst
kunnen aan deze
actie meedoen.
van de ambulance.
Als je binnen de eerste
We sparen voor een nieuwe AED met buitenkast en pincode
6 minuten bij een
hartstilstand reanimeert
en een AED toepast,
is de overlevingskans 50- bij Café De Manen. Hiervoor is € 1.660,- nodig. Wij vragen
70%, zonder AED is
dat 25-50%. Elke minuut u daarvoor een donatie te doen op https://www.buurtaed.nl/
later dat een AED
wordt ingezet verlaagt de project/buurtaed-voor-noorddammerlaan-1185-amstelveen of
overlevingskans met 10%. De gemiddelde leeftijd van iemand ons tijdens de historische dag te bezoeken.
met een hartstilstand is 67 jaar. 50% van de slachtoffers heeft De volgende cursusdata/locaties zijn beschikbaar:
- zaterdag 2 nov 9.00-13.00 uur, basiscursus
nooit eerder hartklachten gehad. De overlevingskans bij een
locatie: VOKA-gebouw, Vierlingsbeeklaan 24, 1187 AS Amstelhartstilstand is gemiddeld 23%.
veen
- maandag 4 nov 19.30-21.30 uur herhalingscursus
Wat gebeurt er bij iemand met een hartstilstand
HartslagNu is het enige systeem in Nederland dat wordt ingezet locatie: St. Urbanus pastorie, Noordammerlaan 124, 1187 AG
via de meldkamer van 112. Zodra er een melding van een hart- Bovenkerk
stilstand binnenkomt, krijgen burgerhulpverleners (bhv-ers) die Aanmelden mogelijk t/m 16 oktober bij Gerard Miltenburg,
dichtbij het slachtoffer wonen of werken een oproep. Eén deel Noorddammerlaan 7,
krijgt een adres door van een AED en haalt eerst een AED op 1185 XZ Bovenkerk,  020-3455876, e-mail: bpbovenkerk@
(oproep hemelsbreed in een straal van 500 meter rond AED). gmail.com, internet: www.bovenkerk.info.
Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding.
De gegevens van de AED, zoals een eventuele beveiligingscode, staan ook in de oproep vermeld. Een ander deel krijgt het
verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan (oproep hemelsbreed in een straal van 750 meter rond het slachtoffer).
Aan gealarmeerde bhv-ers wordt gevraagd te reageren op de
oproep. Zo is bekend hoeveel personen naar de calamiteit
komen. Zijn er meer dan vijf bhv-ers die naar het slachtoffer
gaan? Dan ontvangen de zesde en volgende personen die zich
hebben gemeld automatisch een annuleringsbericht dat zijn/
haar inzet niet meer nodig is.
De 112-centrale geeft alleen locaties door van AED's die bij
HartslagNu aangemeld zijn. Als de AED beveiligd is, krijgt de
bhv-er een pincode om de kast te openen. De bhv-er die de
AED heeft opgehaald is verplicht de AED weer terug te brengen
na de reanimatie. HartslagNu is onderverdeeld in regio’s. Amstelveen valt onder de regio Amsterdam-Amstelland. Deze regio
kent 7 ambulancediensten, waarvan de ambulancedienst op de
Spinnerij het dichtstbij ligt.
Boek dit jaar nog een rit met De Bosmobiel
De Bosmobiel rijdt nog tot en met 25 september, elke dinsdag- en woensdagmiddag om 13.30 uur. Geniet van het
mooie en gevarieerde uitzicht. De rijdende wandeling is
geschikt voor mensen die minder mobiel zijn.
Kosten: € 15,- p.p., incl. koffie/thee en gebak en gratis voor
iedereen die dit jaar 85 jaar oud is of wordt. Het Amsterdamse Bos is dit jaar namelijk ook 85 jaar oud.
Reserveren, start en betaling van de ritten is bij De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Er kunnen per rit 10 mensen mee, dus
aanmelden: 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl
De Boswinkel, Bosbaanweg 5, (020) 54 56 100.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00-17.00 uur.
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TOBO terug van even weggeweest
Toneelgroep TOBO (Toneelgroep Bovenkerk) is weer helemaal terug van (even) weggeweest. Eind september staat een club
nieuwe enthousiaste spelers op de planken met de komedie ‘De bekende Nederlander’.
TOBO heeft in een kleine dip gezeten, zegt bestuurslid Yvonne Copini. ‘Het werd de laatste jaren steeds lastiger om jonge
mensen aan ons te binden. Dat is de reden dat we begin dit jaar een kleine adempauze hebben ingelast. Die tijd hebben we
benut om na te denken over wat we nou eigenlijk met de groep wilden en hoe we nieuwe mensen konden aantrekken. Daar zijn
we aardig succesvol in geweest.’
Enthousiasme
De afgelopen maanden hebben zich negen mensen aangemeld. Yvonne: ‘Het zijn mensen van alle leeftijden, zowel mannen
als vrouwen. Onder leiding van regisseur Evert de Vries zijn we momenteel druk bezig met het instuderen van ‘De Bekende
Nederlander.’
Het enthousiasme spat ervan af, zegt Yvonne. ‘De spelers houden contact via een eigen Whatsapp-groep. Naast de repetitieavonden spreken ze regelmatig af om bepaalde stukken bij iemand thuis nog eens extra in te studeren.’
Regisseur Evert de Vries is iemand, die naast zijn werkzaamheden in de kleinkunst, ook veel ervaring heeft met amateurtoneel. Hij is bijvoorbeeld ook regisseur van toneelgroep Maskerade in Uithoorn.
Yvonne: ‘We spelen overigens niet elk jaar met dezelfde regisseur. Dat is beter voor ons, maar ook beter voor de regisseur.
We willen regisseurs die steeds weer met een frisse blik naar de spelersgroep kijken. En ook regisseurs die ons steeds weer
nieuwe dingen kunnen leren. Dus afwisseling is goed.’
Trouw en vast publiek
TOBO viert in 2020 haar 75-jarig bestaan. Sinds de oprichting wordt elk half jaar een stuk gespeeld. Dat vergt best veel van de
spelers. ‘Maar ja’, zegt Yvonne, ‘we zijn na al die jaren niet anders gewend. Het valt niet altijd mee om steeds weer een stuk te
kiezen, dat we nog niet hebben gespeeld.’
TOBO heeft een vast en trouw publiek. ‘Bovenkerkers houden vooral van komedies. Heel af en toe spelen we een dramastuk
of een spannende thriller. Maar nooit experimenteel toneel, dat zou in Bovenkerk niet echt worden gewaardeerd.’
Eenakter
Yvonne is sinds 1985 lid van TOBO. Ze heeft al heel wat keren op de planken gestaan. ‘Maar ik heb werkelijk geen idee hoe
vaak.’ De laatste jaren heeft ze niet meer in een avondvullend stuk gespeeld. Maar wel was ze samen met Petra Dobbeling
en Kees Koot te zien in de eenakter ‘Een lichte lunch’ van Peter van Straaten. Het stuk gaat over twee zussen die net terug
zijn van een bezoek aan hun moeder in een verzorgingsflat en daarna gaan lunchen in een fijn restaurant. Maar na een paar
wijntjes krijgen ze flinke ruzie.
Het stuk is onder meer opgevoerd tijdens de Historische Dag van Bovenkerk in 2018 in de Urbanuskerk, het Openluchttheater
in de wijk Elsrijk en voor ouderenorganisatie KBO’. Yvonne: ‘Het stuk laat zich spelen als een cartoon, zoals we die kennen van
Peter van Straaten. Door de intieme en eenvoudige setting en de korte duur kunnen we het stuk overal spelen. Je hebt alleen
twee stoelen en een tafeltje nodig. We hebben de eenakter al regelmatig opgevoerd in bijvoorbeeld een huiskamer-setting,
bijvoorbeeld tijdens Gluren bij de Buren. Dat is heerlijk om te doen.’
De bekende Nederlander: stuk over schijn en werkelijkheid
TOBO staat in het laatste weekend van september op de planken met het blijspel De bekende Nederlander, dat in de oorspronkelijke versie (‘A Man of the Moment’) is geschreven door Alan Ayckbourn.
De bekende Nederlander is een geëngageerd stuk over schijn en werkelijkheid. Met menselijke, ontroerende en zeer hilarische
scènes.
Hoofdpersoon is de voormalige bankrover Marco Mink. Hij schrijft in de gevangenis zijn memoires en wordt na een spraakmakend interview met journaliste Astrid Barend een tv-personality. Als Astrid later is opgeklommen tot programmamaakster
besluit ze een ontmoeting te arrangeren tussen Marco Mink en zijn vroegere opponent Arend van der Made. Arend trad tijdens
de bankoverval heldhaftig op, toen hij in de bres sprong voor de door Marco gegijzelde caissière Ietje.
Ze raakte bij de overval ernstig verminkt aan haar gezicht. Arend zou later met Ietje trouwen. De ontmoeting tussen Marco en
Arend vindt plaats op het terras van Marco’s Spaanse villa. Marco is de omhooggevallen tv-ster, die voor zichzelf een schijnwereld heeft gecreëerd. Tijdens de filmopnames wordt er flink gewroet in verzuurde aarde, wordt het privéleven van glamourboy
Marco blootgelegd en steekt de wind op boven de stille wateren van Arend.
Het blijspel wordt gespeeld op vrijdagavond 27 en zaterdagavond 28 september om 20.15 uur en op zondagmiddag 28 september om 15.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.toneelgroeptobo.nl/kaartverkoop en aan
de zaal.
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
Programma 2019
N.B.: Hoewel onze mooie Urbanuskerk voorlopig niet volledig te gebruiken is, willen we – naast de evenementen die we wel
zelf organiseren – u graag attenderen op concerten en evenementen die elders worden gegeven, maar eigenlijk in onze kerk
zouden worden georganiseerd.
Open Monumentendagen zaterdag 14 en zondag 15 september
Met de Open Monumenten Dagen is traditiegetrouw de toren te bezichtigen. Zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 17.00
uur en zondag 15 september van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toren is toegankelijk voor volwassenen die goed trappen kunnen
lopen en kinderen vanaf 10 jaar die minstens 1,20 meter groot zijn en onder begeleiding van volwassenen zijn
Pianopromenade Amstelveen, 13 oktober 2019
Op 13 oktober zal deze muzikale middag weer plaatsvinden. De organisatie van dit jaarlijkse evenement gaat met veel enthousiasme weer aan de slag om ook deze editie een succes te laten worden! Er zal ook een piano in de Urbanustoren staan, waar
enkele stukken op gespeeld zullen worden.
De concerten zijn gratis, echter, door vriend te worden van de Piano Promenade Amstelveen draagt u het evenement niet alleen een warm hart toe maar kunt u ook genieten van lezingen en concerten speciaal georganiseerd voor de vrienden. Op de
site www.pianopromenadeamstelveen.nl kunt u t.z.t. het programma 2019 bekijken en u eventueel aanmelden als vriend.
Pauluskoor 1 november 2019, 20.15 uur
Op vrijdag 1 november zal het bekende grote Pauluskoor een concert verzorgen in de Augustinuskerk. Op het programma
staat, naast het Gloria van Francis Poulenc, The Armed Man - A mass for Peace van Karl Jenkins. Gecomponeerd ter gelegenheid van de millenniumviering in 2000 en opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Kosovo.
Het Pauluskoor staat onder leiding van dirigent Marcel Joosen en wordt begeleid door het orkest Philharmonia Amsterdam.
De schitterende sopraan Aliya Akhmadeeva levert een belangrijke bijdrage aan het concert. Nadere informatie volgt op www.
Pauluskoor.nl en onze eigen website.
Afgelopen benefietevenementen na de brand
Na de brand hebben vele (muziek)organisaties spontaan aangeboden om geld in te zamelen voor herstelwerkzaamheden
door middel van benefietconcerten, collectes of andere sponsoractiviteiten. Op onze site www.helponsuitdebrand.com kunt u
lezen welke hartverwarmende initiatieven er allemaal zijn ontplooid. Wij noemen hier bijvoorbeeld het mooie initiatief van de
kinderen van de Openbare Basisschool ‘de Westwijzer’. Deze school heeft in juni een actie gehouden, door het maken van
tekeningen die werden omgezet in ansichtkaarten die door de leerlingen zelf zijn verkocht. Als goed doel was het herstel van
de St. Urbanuskerk Bovenkerk gekozen en mochten wij het resultaat ophalen van maar liefst € 1.909,85.
Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij een van de afgelopen evenementen en wilt u toch een bijdrage leveren aan de wederopbouw van de Urbanuskerk: op rekening nummer NL76 RABO 0302 3505 00 t.n.v. Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus,
kunt u alsnog een bijdrage storten. Elke cent komt ten goede aan de wederopbouw van de kerk! Boeken, leitjes en kaarten, die
vervaardigd zijn t.b.v. wederopbouw, kunt u bestellen bij het secretariaat van de Stichting, vriendbov.urbanus@gmail.com.
Thermometer met stand van zaken
We willen graag allen die bijgedragen hebben en die nog zullen bijdragen aan de
wederopbouw van de kerk van tijd tot tijd laten weten hoeveel geld er inmiddels is
ingezameld voor de kerk.
Er is een ‘thermometer’ op de toren geïnstalleerd met de stand van zaken. Er komt
nog steeds geld binnen voor de kerk, kijkt u maar naar alle acties die er georganiseerd worden!
Voor de Open Monumenten Dagen op 14 en 15 september zal de thermometer
worden bijgesteld tot de laatste stand.
Lenie Zandvliet, leniez@ziggo.nl, www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl

WIE JARIG IS TRAKTEERT!!!!
Twee maanden lang gratis leren zingen!!! Hoe leuk is dat???
Ladies Barbershopkoor Amstel River Singers bestaat dit jaar 25 jaar! Dat gaan ze
op zaterdag 26 oktober 2019 uitgebreid vieren met een spetterende show in de
Amstelveense schouwburg. Daarnaast geven ze dus twee maanden gratis zangles
cadeau.
Voor vrouwen van alle leeftijden een geweldige gelegenheid om je zangkwaliteiten
te ontdekken en te ervaren dat zingen bij het koor in alle opzichten een FEEST is. Je krijgt een stemtestje en kunt vervolgens
samen met het koor songs instuderen met veel tips over vocale technieken e.d.
Songs uit musicals en klassieke barbershop-songs, maar ook popsongs van de Beatles, Elvis Presley, Queen, Billy Joel of
Caro Emerald staan in hun repertoire.De dames zingen vierstemmig a capella en repeteren op dinsdagavond van 20.15 tot
22.30 uur in het Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1. Wil je eerst meer informatie, bel 06-2501 2863 of 06-1341 9390.
Zo maak je gebruik van de twee gratis maanden:
Stuur ons een mailtje met naam ovv de datum wanneer je bij ons wilt komen, amstelriversingersamstelveen@gmail.com
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Najaarsaanbieding: proefabonnement bij Yoga Bovenkerk 3 lessen voor 10 euro
Wij geven alweer ruim 4 jaar met heel veel plezier les in de VOKA. Inmiddels hebben we 5 leuke groepen waarbij nog plek is
voor een aantal nieuwe leden. Of je nou op zoek bent naar een dynamische vorm van yoga of het liever iets rustiger aan doet,
er is voor ieder wat wils. En met ingang van dit seizoen ook 2x per week zwangerschapsyoga!
maandagavond:
19.15-20.15 uur Restorative HypnoYoga
20.30-21.45 uur Vinyasa
woensdagavond:
19.45-20.45 uur Zwangerschapsyoga
21.00-22.00 uur Restorative HypnoYoga
zondagmorgen:
09.30-10.45 uur Vinyasa
11.00-12.00 uur Zwangerschapsyoga
Locatie: Vierlingsbeeklaan 24, Amstelveen (VOKA gebouw)
De Restorative HypnoYoga lessen worden gegeven door Monique. Voor meer informatie kijk op www.hypnoyoga-amstelveen.
nl of mail naar info@collacoaching.nl
De Vinyasa lessen en zwangerschapsyoga worden gegeven door Farnaz. Voor meer informatie kijk op www.thepowerofyou.nl
of mail naar info@thepowerofyou.nl
Aanmelden kan door een mail te sturen naar Monique: info@collacoaching.nl
De najaarsaanbieding is geldig voor alle lessen in de periode van 1 oktober t/m 16 december.

Lustrum Zomerfeest druk bezocht en supergezellig

Zaterdag 6 juli 2019 vond voor de 5de keer het zomerfeest plaats in ons gezellige dorp. De zon liet het dit jaar een beetje afweten, maar de temperatuur was prima en de stemming nog beter.
Taart

Bij de ingang van het Urbanuspark sneden de dames in de tent van Heel Bovenkerk Bakt enthousiast de 17 aangeleverde
taarten in stukken. Nadat de jury van patisserie Arnold Cornelis de taarten had beoordeeld, mocht iedereen komen proeven. De uitslag werd om 18 uur bekend gemaakt. Voor de tweede achtereenvolgende keer is de wisselbeker gewonnen door
Aranka. Bij de dames was er ook een prijs voor Loes en bij de mannen won Jesper.
Muziek
Bij elk feest in Bovenkerk hoort muziek. Het publiek kon tijdens deze jubileumeditie dan ook genieten van diverse optredens,
waaronder de gelegenheidsbands Up the Attic en Akoestische Heren en de coverband Lemon Curry. Bijzonder was ook het
miniconcert van het Harmonie Orkest Amstelveen onder leiding van Dirigent Nico Schimmel. En het publiek zong uit volle borst
mee tijdens de smartlappen-sessie van Wanda and the Bovenkerk Boys., zie verder pagina 8

Column Cor de Horde
Er zijn mensen, die hebben het altijd over vóór en ná de
oorlog. De Tweede Wereldoorlog wel te verstaan. Kennelijk
heeft die oorlog hun leven zozeer beïnvloed dat het een vaste
mijlpaal is geworden op hun levenslijn. ‘Voor de oorlog kostte
een brood maar een dubbeltje. Voor de oorlog hadden we pas
een echte crisis’. Of: ‘Na de oorlog konden we pas echt op
vakantie gaan’. Op diezelfde manier hoor je mensen spreken
over ‘voor en na mijn huwelijk’ of ‘voor en na het overlijden van
mijn echtgenoot’ maar nooit over ‘voor en na het behalen van
mijn zwemdiploma A’.
Ik vrees dat we straks ook gaan spreken over ‘voor en na de
brand’. De brand in de Urbanus wel te verstaan. Het is nu een
jaar geleden en het wordt herdacht met een bijeenkomst in
de tuin van de pastorie. En het zal volgend jaar ongetwijfeld
ook weer herdacht worden en het jaar daarna opnieuw, wie
weet. En we zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wel van voor
de brand? Wat zag de kerk er toen prachtig uit na die jaren
durende restauratie!’ En misschien zeggen we over vijf jaar

Een jaar na de brand
tegen elkaar: ‘Na de brand is alles anders geworden. Niet alleen
de kerk, maar heel Bovenkerk. Had je dat durven denken?’ En
zo blijven we de brand herdenken, omdat die gebeurtenis zich
in onze ziel gekerfd heeft, net zoals de oorlog en andere grote
gebeurtenissen. Ik bezocht deze zomer tijdens mijn vakantie het
vrij onbekende concentratiekamp DORA Mittelbau in de Duitse
Harz. Iets in mij spoorde me aan om er een dag te besteden,
ondanks de weerzinwekkende tastbaarheid van de gruwelen,
die zich daar hebben afgespeeld. Je mag immers nooit vergeten
wat mensen elkaar aan kunnen doen. Net zoals je niet mag vergeten wat mensen - gelovig of niet - ‘hebben’ met een dorpskerk
en waarom mensen eigenlijk samenkomen in een kerk…
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Feest voor iedereen
Gedurende de middag kon je lootjes kopen voor het Rad van Fortuin. Er waren
Zaterdag 14 september historische dag
mooie prijzen te winnen, beschikbaar
Bovenkerk
gesteld door o.a. de horeca en midVrijdag 27 en zaterdag 28 september
TOBO speelt ‘De bekende Nederlander’ denstand in Amstelveen. Ook konden
om 20.15 uur; zondag 29 september Ma- bezoekers tijdens het Zomerfeest nog
een steentje bijdragen aan de wederoptinee, 15.00 uur, Noorddamcentrum
bouw van de Urbanuskerk. De speciale
Zondag 29 september ‘samen eten’
St. Urbanus-chocoladerepen en -snoep18.00 uur, Noorddamcentrum – na de
jes werden verkocht en Clem Venne,
Matinee
voorzitter van de Stichting Vrienden van
Woensdag 2 oktober bewonersavond
de Urbanus, draaide suikerspinnen voor
20.00 uur, Noorddamcentrum
Zaterdag 5 oktober Rock Urbanus 20.00 dit goede doel.
Voor kinderen waren er leuke activiteiten
uur, Noorddamcentrum
zoals een springkussen en de poppenZondag 13 oktober piano promenade
kastvoorstellingen die door het BewoAmstelveen
Vrijdag 1 november concert Pauluskoor, nersplatform waren georganiseerd ter
gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
20.15 uur, Augustinuskerk
Zaterdag 9 november excursie Vrienden Ook aan eten en drinken was er ruime
keuze. Van saté en hamburgers tot
van de Urbanus
biologische patat en drankjes bij de buitenbar van het Noorddamcentrum. Voor
Doorlopende activiteiten in het Noordijsliefhebbers kwam de Bovenkerkse
damcentrum:
maandagmiddag vanaf 13.30–14.30 uur ijscoman Lex Koot langs met zijn ijskar.
De braderie bestond dit jaar uit ruim 40
Fit&vitaal voor ouderen 65+.
maandagavond en donderdagmiddag is kramen met een gevarieerd aanbod. Van
(zelfgemaakte) kleding en sieraden tot
er een gezellige bridgesoos met soms
topwijnen.
meer dan 150 personen. In de zomermaanden is het vrij bridgen, vanaf medio Burgemeester op bezoek
september tot mei wordt er gespeeld in
competitieverband. Entree € 2,50 per
persoon. Graag even opgeven: 06 3397
3590.
dinsdagavond 18.30–20.00 uur Wellness
That Works (Weight Watchers).
woensdagochtend 10.00-11.30 uur Koffieochtend voor ouderen; koffie met een
koekje voor maar € 1,-.
woensdagochtend 10.00–12.15 uur KBO
Creatief soos
woensdagochtend 09.30–10.00 uur kerkviering St. Urbanus.
zondagochtend 10.30–11.30 uur kerkviering St. Urbanus.
In september start er verder van alles in
het Noorddamcentrum:
17-9 start Frans Conversatie 20.00-21.30
uur
18-9 start Bridgeles (gevorderd) 9.3012.00 uur
19-9 start Bridgeles (2e jaars) 9.30-12.00
uur
25-9 inloop tablet spreekuur 14.00-15.00
uur
17-10 start ipad-cursus 14.00-16.00 uur
(onder voorbehoud)
25-10 ‘samen eten’ 18.00 uur
22-11 Klaverjasavond ijsclub ‘De Kleine
Poel’ 20.00 uur
29-11 ‘samen eten’ 18.00 uur
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Fotograaf Jan Folkers
De nieuwe burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, had het Zomerfeest aangegrepen om op een informele
manier kennis te maken met Bovenkerk.
Hij vermaakte zich prima en nam de tijd
om met diverse vrijwilligers en kraamhouders een praatje te maken. Na een
koel biertje en een stukje taart hielp hij
Lex nog even met ijsscheppen. In een
korte toespraak feliciteerde hij het ‘mooie
trotse Dorp Bovenkerk’ met het eerste
lustrum van het Zomerfeest en het 25-jarig bestaan van het Bewonersplatform.
Bezoekers en vrijwilligers hebben weer
genoten van het Zomerfeest. Heb je
het festijn helaas gemist? Zorg dat je er
volgend jaar bij bent!

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.
De volgende platformbijeenkomst
is op woensdag 2 oktober 2019
in het Noorddamcentrum. U bent
om 20.00 uur van harte welkom.
Agenda: Verkeer Noorddamerlaan
-Legmeerdijk, Parel aan de Poel,
rondvraag
Tijdens de platformbijeenkomsten
komen Bovenkerkse zaken aan de
orde: sociale samenhang, bewonersinitiatieven, veiligheid, verkeer,
groenonderhoud, wegen, kinderspeelplaatsen 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: bovenkerk.info
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