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maat. Bij buurtbeheer moet u denken
aan een samenspel van bewoners en
instanties die in georganiseerd verband
proberen om dat klimaat aangenaam
te houden.’ De aanleiding is een notitie
geschreven door Sietse Bouma over de
leefbaarheid in Bovenkerk. Ook over
ontwikkelingen die een achteruitgang
van die leefbaarheid inluiden. Met
name dit laatste is aanleiding geweest
voor een groep Bovenkerkers om het
Bewonersplatform op te richten. Zoals
achterop iedere NBB staat:
‘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.’Er
wordt een Dagelijks Bestuur gevormd
door Piet Heemskerk (voorzitter), Johan
van Rijt (secretaris), Ria Tates (penningmeester), Rie Gevers en Andries Jager
Het eerste nummer van Nota Bene
Bovenkerk verschijnt in december 1994
op initiatief van de stichting Opbouwwerk Amstelveen. Opbouwwerker
Sietse Bouma is daar de drijvende kracht
achter, samen met Eugène Bloemhard,
de eerste buurtconciërge in Bovenkerk.
Het pas opgerichte Bewonersplatform
Bovenkerk is er blij mee. Het eerste
nummer is geheel gewijd aan ‘Buurtbeheer’. Het begint als volgt: ‘In een buurt
doet zich van alles voor. Ook zaken die
afbreuk doen aan het woon- en leefkli-
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Dit is het honderdste
nummer van onze dorpskrant
Nota Bene Bovenkerk!
De geschiedenis van de krant
in de voorbije 25 jaren wordt
teruggehaald in dit en
volgende nummer(s).
(plv. voorzitter).
Het artikel gaat dan verder: ‘Het Platform
heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. (1994) gesproken met
de lokale politieke partijen. De meeste
partijen hebben op verzoek van het
platform toegezegd, dat Bovenkerk meer
aandacht zal krijgen. Na de verkiezingen
Lees verder op pagina 2

In memoriam Johan van Rijt
Op maandag 29 oktober 2018 is Johan
van Rijt op 69-jarige leeftijd overleden.
Johan heeft heel zijn leven aan de
Noorddammerlaan in Bovenkerk gewoond tot hij ruim twee jaar geleden door
zijn ziekte in het Zonnehuis werd opgenomen.
Johan heeft veel betekend voor Bovenkerk.
Naast bestuursfuncties
bij Roda’23 en de St. Urbanuskerk heeft hij zich
lange tijd ingezet voor
het Bewonersplatform en
de Stichting Bovenkerk.
Bij de oprichting van
het Bewonersplatform
Bovenkerk in 1993 werd
Johan bestuurssecretaris. Ongeveer 10 jaar
later werd hij voorzitter.
Dit is hij gebleven tot
hij deze functie begin
2016 door zijn ziekte moest neerleggen.
Vanwege zijn grote verdiensten is Johan
in 2010 koninklijk onderscheiden met
het lidmaatschap in de Orde van Oranje
Nassau. Bij zijn afscheid in 2016 heeft
het Bewonersplatform Bovenkerk hem
benoemd tot erevoorzitter.

Bij de uitvaart van Johan van Rijt op 5
november jl. in het Noorddamcentrum
is uitgebreid stil gestaan bij zijn maatschappelijke betrokkenheid, zijn sociale
bewogenheid en hulpvaardigheid. Bij
velen stond hij bekend als de Burgemeester van Bovenkerk. Als er iets voor
Bovenkerk geregeld
moest worden nam
Johan het initiatief. Zijn
bestuursfuncties en
vrijwilligerstaken zijn te
veel om op te noemen.
Bij zijn activiteiten liet
Johan zich altijd leiden
door kernwaarden die
hem zo sterk typeren:
oprechtheid, eerlijkheid
en integriteit. Bovenkerk is Johan veel dank
verschuldigd. Johan is
begraven op het kerkhof van de St. Urbanuskerk.
Wij wensen zijn familie en allen die nabij
hem stonden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Het dagelijks bestuur van Bewonersplatform en Stichting Bovenkerk
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Vervolg van pagina 1
hebben ze woord gehouden: in het Collegeprogramma werd opgenomen dat voor
Bovenkerk een 'Plan van Aanpak' zou
moeten komen. Op dit moment wordt een
vooronderzoek voor dit plan uitgevoerd
door het bureau Dimensie. Het Platform
is bij dit onderzoek nauw betrokken.’
‘Het Platform bestaat nu (december
1994) uit 16 personen. Een ieder die
actief voor de belangen van Bovenkerk
wil opkomen, kan zich aansluiten bij het
Platform. Vele handen maken licht werk!
Het platform kent een aantal commissies of werkgroepen: voorlopig zijn dat
de werkgroepen Verkeer & Wegen,
Buurtbeheer en de Redactiecommissie.
Waarschijnlijk worden er later voor onderwerpen die dan de aandacht vragen,
aparte werkgroepen gevormd. Met name
voor de Redactiecommissie moeten
nog enthousiaste vrijwilligers gezocht
worden. De werkgroep Verkeer & Wegen
heeft onlangs een nota geschreven over
de wegen in Bovenkerk. De nota wordt
overhandigd aan wethouder Van Kamp
om vervolgens met hem te bespreken
hoe de problemen opgelost kunnen worden. Voor geïnteresseerden is de nota
bij het Platform verkrijgbaar. De werkgroep Buurtbeheer zal buurtconciërge
Eugène Bloemhard met raad en daad
terzijde staan. Deze werkgroep heeft een
signalerende functie en gaat mee denken
over oplossingen voor de waargenomen
problemen.’
‘In het Platform worden allerlei ideeën
besproken. Onlangs is bijvoorbeeld de
gedachte geopperd om ter plaatse van
de voormalige St. Josephschool, die
eerdaags gesloopt wordt, een pleintje te
maken met winkeltjes die qua branche
aansluiten bij café-restaurant Silversant
en het Noorddamcentrum. Om van die
locatie in Bovenkerk een oergezellige
plek te maken. Op die wijze komt
Bovenkerk ook voor bewoners van andere wijken weer in het vizier. Boven de
winkels zouden appartementen kunnen
komen en er zou een oplossing moeten
komen voor het parkeerprobleem. Met
een goed ontwerp moet dat mogelijk zijn.
Er wordt gezocht naar wegen om dit idee
te realiseren.’
Waar hebben we het vandaag de dag
over? Parel aan de Poel al in 1994! Inmiddels zijn er nog maar weinig winkels,
het parkeerprobleem in die tijd is wel
opgelost. Uw inzet blijft van groot belang.

Kerst aan de Poel bij de Urbanus,
zaterdag 22 december, 17.00 tot 20.00 uur
Hoe kunnen we dit jaar in Bovenkerk
Kerstmis vieren na de fatale brand van
onze Urbanus? Laten we het gebeuren
dat een jarenlange traditie verloren gaat
met een prachtig versierde kerk, met
veel mensen die juist met kerstmis onze
kerk bezoeken, of zoeken we naar een
alternatief? Kerstmis vieren in de tuin bij
onze kerk is een prachtige locatie, vinden
wij, waar de betrokkenheid die we allen
hebben met onze Urbanuskerk niet
verloren gaat. Op zaterdag 22 december
van 17.00 tot 20.00 uur.
Op zaterdag 22 december gaan wij daar
een prachtige kerststal bouwen met
dieren en kinderen verkleed als kerstfiguren en versierd met kerstbomen
en lichtjes. We gaan het kerstverhaal
vertellen, samen kerstliedjes zingen met
ondersteuning van een gelegenheidskoor. Warme chocomel, koffie en thee,
kerstbrood en Glühwein ontbreken
natuurlijk niet. Wij nodigen
alle dorpsgenoten van
harte uit om KERST AAN
DE POEL te vieren. Komt u
ook?
Beste kinderen, wij doen
een oproep aan jullie om
ons te helpen met Kerst. Op
zaterdag 22 december gaan
wij een prachtige kerststal
maken in de tuin bij de Urbanus. Een kerststal waarin alles echt is met onder andere
echte schapen. Maar dan

Dank aan alle hulp na de brand in de
Urbanuskerk op 15 september

Op 15 september stond onze prachtige,
net gerestaureerde Urbanuskerk in de
brand! Verslagen en verbijsterd stond
de Bovenkerkse gemeenschap er naar
te kijken. Nu, bij het uitkomen van deze
editie van Nota bene Bovenkerk is het
alweer 3 maanden geleden en is er veel
gebeurd!
Gelijk na de brand togen mensen aan
het werk, kinderen en volwassenen, er
werden muffins gebakken, tompoezen
verkocht, kunstkaarten gemaakt en
verkocht, pompoenen en vintage kleding
verkocht, benefietconcerten georganiseerd, enfin te veel om op te noemen.
Op onze site www.helponsuitdebrand.
De redactie van Nota Bene Bovenkerk
zoekt een opmaakredacteur. Bent u een com zijn al deze lieve, grappige,
ontroerende en inventieve acties
grafisch ontwerper en heeft u een keer
per kwartaal tijd en interesse om de krant vermeld. We zetten ze graag op deze
op te maken met aangeleverde kopij en site, zodat eenieder ervan kan genieten.
Er zijn echter ook talloze kleine tot grote
plaatjes, stuur ons dan een mailtje:
tot heel grote giften bij ons binnengekonotabenebovenkerk@gmail.com

Opmaakredacteur
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willen we ook Maria, Joseph, herders,
engeltjes en een echte baby in de stal.
Kom daarom zoveel mogelijk verkleed
naar de stal. We gaan het kerstverhaal
vertellen en veel kerstliedjes zingen met
elkaar. Een kinderkoor gaat ons ondersteunen bij het zingen. Om te zingen
verkopen we boekjes met kerstliedjes
voor een euro. Die euro gaat naar de
actie ‘Help de Urbanus uit de brand’.
En wellicht is de originele ja-knik engel
ook aanwezig; vergeet niet een paar
losse euro’s mee te nemen want de
engel accepteert geen pinkaarten.
Dit feest wordt georganiseerd door
het bewonersplatform Bovenkerk, de
gemeente, de Vrienden van de Urbanus,
het kerkbestuur, het Noorddamcentrum,
een gelegenheidskoor samengesteld uit
onze kerkkoren en veel vrijwilligers.
Namens het comité KERST AAN DE
POEL, Chris van den Helder.

men van allerlei mensen en bedrijven die
de Urbanus een warm hart toedragen,
vanwege uiteenlopende banden die men
met de Urbanus heeft of gewoon omdat
men begaan is met de ramp die ons dorp
heeft getroffen.
Wij kunnen niet al deze lieve, gulle
gevers persoonlijk bedanken, want waar
moeten we beginnen! Wel kunnen we
hier in Nota Bene Bovenkerk nóg eens
onze grote dank uitspreken, namens alle
bij de Urbanuskerk betrokken mensen.
Wij zullen met zijn allen onze uiterste
best gaan doen om met uw bijdragen
weer een mooie Urbanuskerk op te
bouwen, een waar spiritueel, cultureel en
sociaal middelpunt van ons dorp en van
Amstelveen, waar u als gulle gevers trots
en tevreden naar kunt kijken en van kunt
genieten.
Clem Venne, voorzitter van de Stichting
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Column
Rob van den Helder
Beste bewoners van Bovenkerk!
Uiteraard wil ik in deze column eerst stil
staan bij het overlijden van oud-voorzitter
van het bewonersplatform, Johan van
Rijt. De titel ‘Burgemeester van Bovenkerk’ is niet voor niets op Johan van
toepassing geweest aangezien hij zich
vele jaren heeft ingezet voor de gemeenschap van Bovenkerk. Hij was de
drijvende kracht van het bewonersplatform en, onder andere, ook vele jaren
van Roda ’23. Het bestuur van het bewonersplatform wenst zijn nabestaanden
heel veel sterkte met dit verlies.
De laatste bewonersplatformavond op
17 oktober heeft bevestigd dat wij een
hechte dorpsgemeenschap zijn. Het
Noorddamcentrum was bomvol met betrokken mensen die op de hoogte wilden
blijven van de ontwikkelingen binnen ons
dorp. Het bestuur van het bewonersplatform heeft dat als zeer positief ervaren
en wij zien dat als een bevestiging om
met extra energie de zaken met betrekking tot onze gemeenschap verder op te
pakken. Na de brand van de kerk is het
kerkbestuur voortvarend aan de slag gegaan met de ‘bereddering’ van de kerk.
Het bewonersplatform heeft zoveel mogelijk support gegeven om de parochie
weer een ‘huis’ te geven. Door de geweldige inzet van Hans Pappot en zijn team
is het mooi om te zien dat het Noorddamcentrum nu alle dagen in gebruik is
voor onze sociale evenementen en voor
de kerkelijke functie. Het is het bewijs dat
een ontmoetingscentrum in de tuin van
de kerk, het plan ‘Parel aan de Poel’, de
juiste richting is voor onze gemeenschap.
Indien alle betrokken instanties dit als
uitgangspunt gaan beschouwen kan er
in de komende jaren iets moois ontstaan
in Bovenkerk. 2018 was een jaar dat we
niet snel zullen vergeten, het bestuur van
het bewonersplatform wil alle Bovenkerkers oproepen om gezamenlijk dit roerige
jaar af te sluiten. Op zaterdag 22 december is er een mooi kerstevenement bij de
kerk van 17.00 tot 20.00 uur.

Kerstloop op zondag 30 december
De Bovenkerkse
KOK kerstloop wordt
dit jaar op zondag 30
december gehouden, op de drempel
van het oude jaar
zogezegd. Het is
de vierentwintigste
editie van een evenement, dat telkenmale
door de verenigingen
Roda en AV Startbaan wordt georganiseerd. Ook dit jaar
verleent de gemeente Amstelveen weer
alle medewerking om
de loop zo vlot en
veilig mogelijk te laten verlopen.
Deze keer heeft de organisatie in het
parcours een aantal wijzigingen moeten
aanbrengen, met name in het Amsterdamse Bos, waar de kleine Noorddijk
nog steeds onbegaanbaar is. In het
dorp Bovenkerk is overigens alles bij
het oude gebleven. Gestart en gefinisht
wordt weer in de Vierlingsbeeklaan op
een steenworp afstand van het Roda
complex, waar alle faciliteiten en ruime
parkeergelegenheid aanwezig zijn.

De organisatie van de kerstloop zorgt
elk jaar voor een zo gezellig mogelijk
evenement met een uitstekende begeleiding en verzorging, zodat een serieuze
sportprestatie mogelijk is. De registratie
gebeurt met loopchips, waardoor op dezelfde dag nog alle uitslagen op internet
komen te staan. Voorinschrijven kan via
www.inschrijven.nl.
De na-inschrijving in het clubgebouw van
RODA is van 9.30 tot 10.30 uur. De start
is om 11.00 uur.

Gemeente Amstelveen in uw wijk:
even voorstellen...

Graag wil ik me even voorstellen, mijn
naam is Ben Blijleven. Per 1 april 2018
ben ik gebiedsbeheerder groen voor de
wijken Westwijk, Bovenkerk, Waardhuizen, Middenhoven, Nes en Buitengebied
Zuid.
Sinds 1989 werk ik voor de gemeente
Amstelveen in het groen, afdeling
Wijkbeheer. Sommige mensen zullen
mij misschien nog kennen in de rol van
groenmedewerker toen Bovenkerk nog
vanuit de gemeentelocatie Sportlaan
werd onderhouden.
Daarnaast heb ik ook diverse uiteenlopende werkzaamheden en projecten
voor de sport uitgevoerd en begeleid,
onder andere bij Roda ’23.
Door de samenwerking met Aalsmeer
ben ik afgelopen drie jaar toezichthouder
Op de Vierlingsbeeklaan ter hoogte van groen en sport in Aalsmeer geweest.
nummer 83 staan vier essen van slechte De afdeling Wijkbeheer heeft het groen
kwaliteit. De gemeente laat deze bomen in Amstelveen onderverdeeld in vier
verwijderen en er vier nieuwe essen voor gebieden; Aalsmeer is het vijfde gebied.
in de plaats zetten. De werkzaamheden Bovenkerk/Westwijk wordt onderhouden
door middel van een integraal ‘beeldbeworden begin 2019 uitgevoerd. De bewoners in de buurt krijgen hierover voor stek’ uitgevoerd door een aannemer. In
de start nog een brief van de gemeente. een beeldbestek staan de criteria waaraan de aannemer moet voldoen. Samen
Ook komt er een aanplakbiljet op de
bomen. Zo weten ook voorbijgangers wat met Wilco van Rijn houd ik toezicht op de
uitvoering.
er gaat gebeuren.

Naast de werkzaamheden die in het
bestek beschreven staan, zijn er ook
nog andere zaken aangaande het groen
die geregeld moeten worden. Daardoor
zullen jullie Wilco wel regelmatig tegenkomen in de wijk.
Als groen-man in hart en nieren ben ik
vereerd om de Parel aan de Poel
(Bovenkerk) in het gebied te hebben en
te mogen beheren. Ik zou het fijn vinden
als we met elkaar, bewoners en beheerders, er voor zorgen dat deze ‘parel’ nog
lang mag stralen!

Vier nieuwe essen op
de Vierlingsbeeklaan

Ben Blijleven (links) en Wilco van Rijn voor het
Noorddamcentrum
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Verslag Bewonersavond Bovenkerk op 17 oktober 2018
Een bewonersavond in Bovenkerk is
zelden zo goed bezocht als die op 17
oktober jl. De schattingen van het aantal
bezoekers in het Noorddamcentrum
lopen uiteen van 175 tot 250 personen,
maar druk was het in ieder geval. De
stoelen waren niet aan te slepen. Er
stonden dan ook belangrijke onderwerpen op de agenda. Naast de verschrikkelijke brand in de St. Urbanuskerk
waren dat de Parel aan de Poel en de
verkeersveiligheid.
De brand
Door de brand in de kerk op 15 september jl. zijn alle Bovenkerkers geraakt,
gelovig of niet. Pastoor Eugène Jongerden sprak zijn dank uit voor de overweldigende blijk van medeleven vanuit de
Bovenkerkse bevolking. Bloemen waren
er voor Eline van den Haak, die in een
mooi verhaal op Facebook haar dank
heeft uitgesproken voor de brandweerlieden en andere hulpverleners die er onder
moeilijke omstandigheden aan hebben
bijgedragen dat ons Bovenkerkers een
grotere ramp bespaard is gebleven. Ook
heeft zij de harten van veel Bovenkerkers
geraakt met haar verhaal over de ontoelaatbare fysieke en verbale agressie naar
hulpdiensten toe.
Vanuit het bestuur van de RK Parochie
Amstelland is er een update gegeven van
de stand van zaken. De eerste periode
na de brand was vooral een fase van bereddering. Het gebouw en de omgeving
moesten veilig worden gemaakt, wat er
nog over is van het interieur moest geborgen worden en er moest letterlijk puin
geruimd worden. Daarna komt de fase
van het in beeld brengen van de schade
en het bestuderen van de mogelijkheden
om deze te herstellen. Bij al deze acties
zijn veel mensen en instanties betrokken.
Dit kost tijd. Er zal nog veel water door de
Amstel stromen voor het zover is, maar
het doel is om de St. Urbanuskerk op
termijn weer in z’n oude glorie te herstellen. Gelukkig is de kerk goed verzekerd.
Maar bij herstel zullen aanvullende eisen
en wensen naar voren komen, o.a. op
het gebied van duurzaamheid. Dat gaat
veel extra geld kosten dat niet wordt gedekt door de verzekering. Er zijn al veel
spontane acties op gang gekomen om
geld in te zamelen, zoals de tompoezen
van TOBO en Albert Heijn, de melkbus
bij Rock Urbanus en het benefietconcert
op 24 november in de Stadsschouwburg.
Op de website van de vrienden van de
Bovenkerkse Urbanus http://www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl is informatie te
vinden over alle acties die zijn geweest
en die er nog komen.
Parel aan de Poel
Het bestuur van het bewonersplatform
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bewoners van de Legmeerdijk en Noorddammerlaan, maar naar heel Bovenkerk.
Want een maatregel die op de ene plek
tot een oplossing leidt kan op een andere
plek een probleem veroorzaken. Dat
moet uiteraard worden voorkomen.
Op 8 augustus jl. heeft een vertegenwoordiging van de klankbordgroep gesproken met Rob Ellermeijer, de wethouder die in Amstelveen verantwoordelijk
is voor verkeer, en verkeerskundigen
van de gemeente. Wat toen al duidelijk
werd: de herprofilering van de Noorddammerlaan en Legmeerdijk in 2015 heeft
niet tot het gewenste resultaat geleid.
Deze wegen blijven bijzonder gevaarlijk
wat zich ook uit in het aantal ongevallen.
De wethouder is daarom bereid om tot
ingrijpende maatregelen over te gaan in
het belang van de verkeersveiligheid in
heel Bovenkerk.
Zoals tijdens het overleg op 8 augustus
is afgesproken geeft verkeerskundige
Paul Gilissen van de gemeente tijdens de
bewonersavond een heldere presentatie
van de stand van zaken en het onderzoek
naar de mogelijkheden om te komen tot
vermindering van het verkeer op de route
Noorddammerlaan-Legmeerdijk. Via een
kentekenonderzoek zal worden onderzocht hoeveel sluipverkeer er is in Bovenkerk en hoeveel verkeer er daadwerkelijk
een bestemming in Bovenkerk heeft. Een
gerenommeerd onderzoeksbureau krijgt
als opdracht na te gaan welke varianten
er mogelijk zijn, waarbij ook rekening
wordt gehouden met eventuele beperkingen zoals de belangen van ondernemers,
de busroute door het dorp en de regels
die vanuit het provinciebestuur worden
opgelegd. Enkele voorbeelden van varianten die worden onderzocht zijn a) een
knip in de Legmeerdijk-Noorddammerlaan
ter hoogte van de kerk, b) 30 km zone en
c) éénrichtingsverkeer. Ook wordt onderzocht wat de herverdeling van het verkeer
betekent voor de andere ontsluitingswegen en voor het verkeer door de wijk.
Vanuit de vergadering werd bijvoorbeeld
voorgesteld niet te snel te besluiten tot
verdubbeling van de Verlengde Beneluxbaan, omdat dit ten koste gaat van de
bewoners van de appartementen aan de
Ringslang.

zet zich met andere partijen al geruime
tijd in om in de tuin van de St. Urbanuskerk te komen tot de oprichting van een
multifunctioneel gebouw dat het huidige
Noorddamcentrum gaat vervangen maar
dat ook faciliterend is voor de toekomst
van de kerk als evenementenlocatie. In
het voorjaar van 2018 hebben de besturen van gemeente, kerk en bewonersplatform afgesproken dat zij de mogelijkheid daartoe serieus gaan onderzoeken.
De gemeente heeft onlangs laten weten
dat de nieuwbouw van zo’n multifunctioneel centrum alles bij elkaar ongeveer 5
miljoen euro gaat kosten. Dat is te duur.
De gemeente heeft daarom de voorkeur
over te gaan tot renovatie van het huidige
Noorddamcentrum. Voor het bewonersplatform is dit te kort door de bocht.
Problemen zijn er om op te lossen, niet
om voor weg te lopen.
In een gloedvol betoog heeft Rob van
den Helder, voorzitter van het Bewonersplatform Bovenkerk, de aanwezigen
geschetst hoe waardevol een nieuw
centrum kan zijn voor de inwoners van
Bovenkerk maar ook voor heel Amstelveen. Vanwege ontkerkelijking en
teruglopende financiën zal de kerk na het
herstel steeds meer ingezet worden voor
evenementen. Door samenwerking met
het Noorddamcentrum kan het maatschappelijk aanbod worden versterkt
en kan de kerk ook op lange termijn als
monument in stand worden gehouden.
Nieuwbouw van het Noorddamcentrum in
de tuin van de kerk zal de samenwerking
en de ontwikkeling van verdere activiteiten een sterke positieve impuls geven.
Het bestuur van het bewonersplatform,
maar ook andere partijen, zullen daarom
alles op alles zetten om de gemeente
op andere gedachten te brengen. Het
streven blijft onverminderd realisatie van
Omdat de resultaten van het onderzoek
ons ideaal.
niet op korte termijn zijn te verwachten,
zal de gemeente vooruitlopend daarop
Verkeersveiligheid
overgaan tot kortetermijnmaatregelen in
De verkeersveiligheid staat hoog op de
agenda van Bovenkerk. Naar aanleiding de vorm van twee extra voetgangersoversteekplaatsen. Op de Noorddammerlaan
van een ongeluk op de Legmeerdijk
hebben bewoners van deze straat en de zal dat ter hoogte van het NoorddamNoorddammerlaan een klankbordgroep centrum zijn, op de Legmeerdijk zal naar
aanleiding van opmerkingen van enkele
opgericht die met inbreng van het bestuur van het Bewonersplatform op zoek aanwezigen tijdens de bijeenkomst nog
goed worden gekeken naar de meest
is naar oplossingen. Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar de belangen van de geschikte plek.

Twee extra zebrapaden Legmeerdijk en
Noorddammerlaan

Burenbrunch 2018

We hadden een gezellige sfeervolle Burenbrunch in het Urbanuspark gepland,
maar door het weer en de gebeurtenis
Op zowel de Legmeerdijk als de Noord- Smal wegprofiel
Klankbordgroep en gemeente zijn het er- in ons dorp op 15e september was het
dammerlaan zijn eind oktober nieuwe
over eens dat de verkeersonveiligheid in totaal anders.
zebrapaden aangelegd: eentje op de
Bovenkerk ontstaat door een combinatie Door het weer zijn we verhuisd naar het
hoek Legmeerdijk/Vierlingbeeklaan en
van smal wegprofiel en veel sluipverkeer.
de andere op de Noorddammerlaan ter
hoogte van het Noorddamcentrum. Beide ‘De weg voldoet momenteel niet aan de
vereisten die gelden voor een fietsstraat.
De verkeersintensiteiten liggen daarvoor
veel te hoog. Ook voldoet de inrichting
niet. We zullen de Noorddammerlaan
dan ook niet aanduiden als fietsstraat
zonder eerst grootschalige maatregelen
te nemen die de hoeveelheid autoverkeer
drastisch inperken’. Wethouder Ellermeijer en de klankbordgroep hebben ook
gesproken over het weghalen van de
bussluis op de Salamander. Dit punt ligt
echter zeer gevoelig bij de bewoners. Op
basis van de huidige verkeersanalyses
is volgens wethouder Ellermeijer niet te
Noorddamcentrum en door de brand in
zebrapaden zijn voorzien van een veilig verwachten dat deze verwijderd wordt.
de Urbanuskerk was dit het gesprek.
middeneiland.
Toch kunnen we terugkijken op een zeer
De aanleg van de zebrapaden is geregoed bezochte Burenbrunch. Waar een
aliseerd na intensief overleg tussen de
klein dorp groot in kan zijn. De sociale
gemeente, wethouder Rob Ellermeijer,
cohesie groeit in Bovenkerk. De gebaken de Bovenkerkse klankbordgroep, die
ken eitjes, pancakes, koffie, broodjes pinsinds deze zomer de verkeersveiligheid
in de wijk op de agenda heeft gezet.
In plaats van bij de pakken neer te zitten dakaas en al het andere lekkers gingen
er goed.
hebben talloze vrijwilligers zich alweer
Dank aan Albert Heijn Bovenkerk,
Lange termijnoplossingen
gemeld om te helpen bij puinruimen en
Bewonersplatform en alle vrijwilligers
Naast de aanleg van zebrapaden denkt wederopbouw, zodra duidelijk werd dat
voor hun medewerking. Wij zeggen tot
de gemeente ook na over lange termijn- de kerk weer zou worden opgebouwd!
oplossingen om het karakter van de
Het was een heerlijk feest om te zien hoe volgend jaar, Hugo en Lex.
Noorddammerlaan/Legmeerdijk als door- energiek de sterke mannen van Bovengaande 50-kilometerweg te wijzigen. De kerk zich op het puin in de kerk hebben
scenario’s worden in een later stadium
gestort, zodra de kerk grotendeels werd
besproken met het Bewonersplatform.
vrijgegeven voor werkzaamheden. Er
In oktober zijn door middel van telslanzijn meer dan 100 ton puin en verbrande
gen metingen verricht op de Legmeerbalken uit de kerk gehaald en in grote
dijk-Noorddammerlaan. Hiermee wordt
containers afgevoerd. De mannen waren Verhalen van en over Bovenkerk
gemeten welk verkeer er rijdt en met
smerig en konden gelijk door als roetDit is een nieuwe rubriek op onze
welke snelheden. Ook zal aanvullend
veegpieten, maar allen hadden een grote website www.bovenkerkinfo.nl Hier gaan
nog een herkomst-bestemmingsondergrijns op hun gezicht. Het was zo bevre- wij verhalen over Bovenkerk en onze
zoek worden gehouden. Dit zal niet met digend om iets te kunnen doen na alle
dorpsgenoten plaatsen. En dan liefst van
camera’s gebeuren, maar met handma- ellende.
vroeger. Denk aan de tijd van in of na
tige tellers.
de oorlog. Misschien weet iemand een
verhaal over het ontstaan van het UrbaWegversmallingen
nuspark met de speciale rode huizen,
Tijdens het overleg met de klankbordover wonen in het Noordje en ga zo maar
groep is ook gesproken over het verdoor. De bouw van het Tompoezendorp,
wijderen van de wegversmallingen op
de meisjes- of jongensscholen die hier
zowel de Legmeerdijk als de Noorddamooit stonden. U ziet, alle verhalen zijn
merlaan. Volgens wethouder Ellermeijer
welkom en schrijf ze op zoals u denkt
leiden deze wegversmallingen eerder
dat het was. Het eerste verhaal hebben
tot onveilige situaties dan dat zij een
we al. Mevrouw Schijf is op latere leeftijd
bijdrage leveren aan de veiligheid. ‘De
gaan schrijven. Toen zij 81 jaar was
beoogde snelheidsreductie wordt ons
heeft zij een prachtig verhaal over haar
inziens ook niet bereikt. Eerder is men
gezin geschreven en er een boek van
geneigd zelfs harder te rijden, om nog
gemaakt. Maar ook een verhaal dat wij
snel voor de tegenligger de versmalmogen publiceren.
ling te kunnen passeren. Verwijderen
Wij wensen u veel leesplezier.
van wegversmallingen stuit echter heel
Mevrouw A.M.(Sjaan) Schijf-Verhoef is
vaak op weerstand onder bewoners die
op 1 mei 2017 overleden.
juist wel vinden dat verkeer erdoor wordt
U kunt uw verhalen sturen naar onze
afgeremd’.
website www.bovenkerkinfo.nl/contact

Vrijwilligers ruimen
puin in de kerk

Verhalen van en over
Bovenkerk
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Maak kennis met Slagwerkgroep
Bovenkerk
Wil jij slagwerk (leren) spelen en samen
met anderen muziek maken? Lees dan
gauw verder. Wij hebben nog ruimte voor
leerlingen en volwassen leden.
Slagwerkgroep Bovenkerk bestaat al
meer dan 60 jaar en repeteert in het
Noorddamcentrum. We beschikken
over veel muziekinstrumenten die de
leden gebruiken tijdens de repetities en
optredens. Het is dus niet nodig om een
instrument aan te schaffen.

Slagwerkgroep
De slagwerkgroep heeft een breed
muzikaal repertoire. Naast slagwerkinstrumenten komen ook melodische
instrumenten zoals vibrafoon en marimba
aan bod. De slagwerkgroep geeft regelmatig concerten. Wij zoeken nog leden.
Heb je een muzikale achtergrond en
kun je noten lezen, kom dan een keertje
meedoen op dinsdagavond.

Sambagroep
De sambagroep speelt swingende
Braziliaanse muziek. Alle instrumenten
samen maken de muziek al snel tot
een verrassend en
spectaculair geheel.
Met de sambagroep
verzorgen wij regelmatig optredens.
Waarschijnlijk heb
je ons wel eens
gehoord in Bovenkerk. Niemand kan
stil staan op onze
samba muziek!
Muzikale achtergrond is niet nodig.
Het is laagdrempelig
en we repeteren
1x per maand op
dinsdagavond. Kom
een keer vrijblijvend
mee doen!
Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je
alle afdelingen wel een keer live horen,
Jeugd
kom dan zaterdag 15 december om
Wij hebben een hechte groep jeugd15.00 uur naar het Noordamcentrum.
leden. Zij krijgen momenteel les op
We geven dan een mini concert.
verschillende slagwerkinstrumenten en
leren vooral samen spelen in een groep. De entree is gratis. Heel graag tot dan!
Lijkt het jou iets om slagwerk te speDe jeugdgroep heeft ongeveer twee
optredens per jaar. Kinderen vanaf 8 jaar len? Bekijk dan onze website en neem
contact met ons op: www.slagwerkgroepzijn welkom! De lessen worden gehoubovenkerk.nl
den op dinsdagmiddag.

Benefietconcert
Schouwburg Amstelveen 24 november

Onze vereniging bestaat uit drie enthousiaste groepen, een jeugdgroep, een
slagwerkgroep en een sambagroep.

De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseerde samen met
Schouwburg Amstelveen een benefietconcert. De schouwburg en de vriendenstichting werkten hiervoor belangeloos
samen met de gemeente Amstelveen,
artiesten en vrijwilligers zodat alle inkomsten uit kaartverkoop in zijn geheel ten
goede komen aan de wederopbouw van
de Urbanuskerk, bijna 16.000 euro.
De optredenden hebben allemaal een
speciale band met de Urbanus van
Bovenkerk:
– Harmonie orkest Amstelveen
– Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor (Ronald Willemsen solist)
– Etsuko Minowa en Tina Varkevisser
(leerlingen van mevrouw R. Tanaka,
piano)
– Trio Domenica
– Musical Vereniging OVA
– Concertina’s i.s.m. het popkoor AdHoc
– Amstelveens Symfonie Orkest
– Alexander de Bie (piano) en Andrea
Wittchen (sopraan)
– Amstel Gospel Choir.
De Schouwburg was afgeladen vol en
de aanwezigen hebben volop genoten.
Ze wisten niet dat er zoveel talent is in
Amstelveen.

Geslaagde benefiet-bandjesavond Rock Urbanus
Zaterdagavond 8 oktober vond in een afgeladen
vol Noorddamcentrum de 8e editie van bandjesavond Rock Urbanus plaats. Acht lokale bands
speelden de sterren van de hemel voor een recordaantal bezoekers. Hoewel de opzet voor Rock
Urbanus hetzelfde was als voorgaande jaren, was
de avond toch heel speciaal omdat het tevens een
benefietavond was voor de wederopbouw van de
Urbanuskerk. Wethouder Marijn van Ballegooijen
hield een korte toespraak en riep de aanwezigen
op gul te doneren.
Er is zo’n 700 euro opgehaald voor de Stichting
Vrienden van de Bovenkerkse Urbanuskerk.
Wil je nagenieten van de optredens? Op de Facebook-pagina van Rock Urbanus vind je filmpjes en
fotomateriaal.
Foto Johan Moens
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Rabo ClubKas Campagne
Op de valreep konden we nog meedoen
aan de Rabobank Clubactie, waar –
doordat mensen op onze stichting hebben gestemd – een prachtig bedrag werd
opgehaald. De stemmen kwamen niet
alleen uit Bovenkerk! Vanuit de wijde omgeving heeft men op onze actie gestemd.
Dit is een teken hoezeer de brand indruk
heeft gemaakt op veel mensen.
De stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus kreeg de meeste stemmen

van de leden van de bank en ontving een
cheque van maar liefst € 8.607,20!
‘Het is hun van harte gegund na alle ellende van de brand waar zij onlangs mee
te maken hebben gehad. Daarnaast is
het erg mooi om te zien dat brede maatschappelijke projecten veel sympathie
hadden van de leden van de bank’, aldus
Ugur Pekdemir, directievoorzitter van
Rabobank Amstel en Vecht.

Column Cor de Horde
Ik heb het even voor u opgezocht want ik was het zelf ook al
vergeten. In 2003 ben ik begonnen als columnist bij dit veelgeprezen blad, om precies te zijn: nummer 39 van de NBB,
toen nog op vaalroze papier gedrukt. Ik heb voor u een kleine
bloemlezing gemaakt van mijn eigen werk, waarbij het u zal
opvallen hoe vaak ik het mooie dorp in al die jaren bezongen
heb. Je zou er bijna wat van gaan denken.
Als mensen mij vragen: ‘waar woon je eigenlijk?’ dan zeg ik
steevast: ‘Bovenkerk-Zuid’. Zo’n opmerking wordt meestal als
humoristisch opgevat, terwijl ik in die dingen toch heel serieus
ben. De naam Westwijk is namelijk een bedenksel, ontstaan
achter het bureau van een gemeentelijke plannenmaker, die
even niks anders te doen had. De naam slaat – zoals u weet
- nergens op. De wijk, waarover we spreken, ligt namelijk helemaal niet ten westen van het centrum van Amstelveen.
Op de borden staat overigens stadshart: alweer zo’n ambtelijke vergissing. Ik vraag me altijd af wat iemand die geen
Nederlands spreekt, zich bij het woord stadshart moet voorstellen. Bovendien is Amstelveen geen stad maar een dorp (in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Düsseldorf dat een echte stad
is). Westwijk ligt geografisch gezien ten zuiden van Bovenkerk.
Dus komt het de naam toe: Bovenkerk-Zuid. Maar dat kregen
de ambtenaren kennelijk niet door de strot.
Ich bin ein Bovenkerker. Dat Bovenkerk Bovenkerk niet
meer is, zal iedereen duidelijk zijn. We zitten midden in de
metamorfose, waaruit straks een dorp tevoorschijn komt, dat
waarschijnlijk niet meer het onze is en ieder geval er niet meer
op lijkt. Maar laten we daarover niet al te verdrietig, zeurderig
of slachtofferig doen. De vooruitgang (nietwaar?) houdt niemand tegen (nietwaar?).
Op de dag dat Sinterklaas zijn verjaardag vierde zag ik de
eerste bomen al getooid met honderden lichtjes.
Ook Bovenkerk is er al weer vroeg bij met Kerst. Christen,
Moslim of gewoon Heiden; iedereen doet tegenwoordig onbevangen mee met de vrolijke variant van het ‘Lumen Christi’.
En elke dag wordt het meer. Elke dag verschijnen er nieuwe
uitbundige sterren en verlichte dikke kerstmannen en rare
rednosed rendieren en bomen en trappetjes in de straten,
totdat er zoveel licht is dat er nauwelijks meer verschil te
zien is tussen dag en nacht. Ik vraag me af hoeveel Kilowatt
Bovenkerk op die manier verstookt. Je zou er misschien een
voedselbank mee kunnen financieren.
Ik ga de laatste tijd nogal intensief om met Aalsmeerders.
Met varregatters. Dat is heel ander volk dan Bovenkerkers
zeggen ze. Je schijnt dat zelfs aan hun taal, aan hun accent te
horen, zeggen ze. Maar dat zie ik toch anders. Want als kind
ging ik met ze naar dezelfde school in Bovenkerk. Kinderen
uit de Noord, de Schinkel, de Oosteinde mengden zich met
de kinderen van de Luwte, de Noorddammerlaan, de Pijp en
het Park. En dat schepte een band. En sedertdien voel ik me

Vijftien jaar columns
eigenlijk net zo verwant met deze Aalsmeerders als met de
echte Bovenkerkers.
Er gebeurt veel in Bovenkerk. Zo veel, dat ik u nu niet lastig
moet vallen met nostalgische verhaaltjes over hoe het vroeger was. Bovenkerk is opeens volop in beweging. De bouwstromen zijn in een hogere versnelling geraakt. Als ik vanaf
de Legmeerdijk Bovenkerk in kom rijden zie ik tot mijn grote
schrik de Urbanustoren niet meer. Hij gaat verscholen achter
de appartementsgebouwen, die nu op hoogte zijn en door hun
massaliteit een soort van stedelijke allure verstrekken aan de
woonkern, die vroeger toch niet meer was dan een eenvoudig,
zelfs wat ‘armoeiig’ en licht verpauperd kerkdorp.
Kent u het Piet Bollesluisje met de bijbehorende voetbrug?
Nee? Het Schinkelpoldersluisje dan naast het houten kerkje?
U weet toch wel: waar nu het Oudkatholieke kerkje aan de
Oosteinderweg staat? Dat zegt u echt niks? Maar dan zult
u toch wel de boerderij ‘Kent uzelven’ ooit gezien hebben?
Alweer niet? Wat bent u toch voor een Bovenkerker dat u het
niet weet! Goed een andere makkelijke vraag dan: Kent u het
Zwarte Koetje? Of de Hoeksejan? Of de Schinkelweg? Het
is allemaal in deze contreien terug te vinden. Dat u het maar
weet. Weet u trouwens wel waar uzelf vandaan komt?
U en ik kennen de steiger. Ja toch? En anders is het de
ultieme test om te weten te komen of u al echt ingeburgerd
bent in Bovenkerk. Zo niet, dan helaas toch weer even terug
naar het inburgeringsklasje. Laat ik niet flauw zijn: ik zal het
u toch maar zeggen: het is de plek, waar wij, mijn kompanen
en ik, vroeger plachten te vissen (’s zomers) of de schaatsen
onderbonden (’s winters). Het ligt naast het schilderachtige
huisje, dat wij kenden als het huisje van Corrie Bon, achter het
knekelhuisje van het kerkhof, schuin tegenover Silversant, dat
wij kenden als Café Piet van Kasteren, voorheen ‘Herberg De
Vergulde Blij’ maar toen stond de Urbanus er nog niet. En toen
waren wij trouwens nog niet geboren.
Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een
kar met paard. Eigenlijk zijn Noorddammerlaan en Legmeerdijk sindsdien niet wezenlijk veranderd. En evenmin verbreed.
Dat kan ook niet. Er staan nu eenmaal huizen langs en die
waren er al eerder. Met tuinen. Legmeerdijk en Noorddammerlaan, hoe fraai ze ook ogen, zijn niet meer voor het verkeer
van deze tijd.
Ik woonde ooit in de polder en die hoorde bij Bovenkerk. Nu
heet het Westwijk, maar dacht u nu werkelijk dat ik me opeens
geen Bovenkerker meer voel? Integendeel. En je mag het zelfs
nog breder trekken. Wat zou u zeggen van al die mensen, die
ooit in Bovenkerk woonden en die nu een plek her en der hebben gevonden? Zijn dat opeens geen Bovenkerkers meer? Ik
zal ze zien en spreken tijdens de Bovenkerkse reünie. In Ouderkerk sprak ik ze ook al tijdens hun braderie. Leuke mensen.
Omdat ze uit Bovenkerk komen…
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geen groep, start dan een nieuwe groep
op. Op de internetsite www.wabp.nl kunt
u zien of er al groepen actief zijn en hoe
u een nieuwe groep kunt opstarten. Ook
kunt u hierover contact opnemen met mij.
Na een lange warme
Ik houd ook maandelijks spreekuur, elke
zomer met veel
eerste zaterdag van de maand tussen
evenementen in
Bovenkerk wil ik eerst 13.00 en 14.00 uur kunt u mij persoonlijk
spreken. Ik sta dan ter hoogte van de
even stilstaan bij de
vrijwilligers. Zij zorgen Albert Heijn aan de Maalderij. Buiten
dit maandelijkse spreekuur kunt u mij
er steeds maar weer
voor dat u met z’n allen natuurlijk ook bereiken, mijn contactgevan deze feestjes kunt gevens staan hieronder.
genieten en ik wil hen Spoed of verdachte situatie: 112, geen
danken voor hun inzet spoed, wel politie: 0900-8844
en hun betrokkenheid Contact met uw wijkagent: tel. 09008844, email: richard.lukassen@politie.nl
in Bovenkerk. Maar natuurlijk ook de
Een vriendelijke groet van uw wijkagent,
bezoekers, de (oud) bewoners van
Richard Lukassen
Bovenkerk en anderen die Bovenkerk
een warm hart toe dragen, wil ik nog
even een hart onder de riem steken.
U zorgt er met zijn allen voor dat de
feestjes ontspannen en feestelijk verlopen, zonder incidenten.
Een Automatische Externe Defibrillator
Het spreekwoord luidt: na regen komt
(AED) of hartstarter is een draagbaar
zonneschijn, maar ik draai deze even om. apparaat dat het hartritme kan herstellen
Na zoveel zon zijn de donkere maanden bij een hartstilstand. Hoe sneller je een
weer aangebroken. En dat is een periode AED inzet bij een reanimatie, hoe groter
waarbij ik toch weer even wil stilstaan bij de overlevingskans. Elke seconde telt.
een aantal zaken. Ik heb dit al vaker onder uw aandacht gebracht, maar kan dit
niet vaak genoeg zeggen. Deze donkere
periode is bij het boevengilde favoriet om
onder andere meer woninginbraken te
plegen.
Wat kunt u hier aan doen om dit zoveel
mogelijk te voorkomen. Een aantal tips:
Goed hang- en sluitwerk, sluit uw
ramen en deuren altijd goed af.
Goede verlichting, voor- en achterzijde
van uw woning.
Goed zicht op de woning, maak een
inbreker niet onzichtbaar vanaf de weg.
Als u een aantal dagen niet aanwezig
bent, laat de woning er dan wel bewoond
uitzien.
Mocht u er niet zeker van zijn of uw
woning voldoet aan de veiligheidseisen,
dan kunt u een veiligheidsscan van uw
woning laten maken. Laat dit uitvoeren
Het is daarom belangrijk dat er in Bovendoor een PKVW- gecertificeerd bedrijf;
kerk voldoende AED’s toegankelijk zijn
deze kunt u vinden op internet. Ook heeft en ook voldoende mensen die een AED
de gemeente Amstelveen preventie-advi- kunnen bedienen. Wij weten dat er AED’s
seurs op het gebied van woninginbraak, zijn in het Noorddamcentrum, het Zonnezij kunnen u ook voorlichten.
hof en bij Roda’23. Kent u er meer? Geef
het door aan Lex Koot, tel. 06-55216008,
Hierbij een aantal websites waar u
e-mail lex.koot@ziggo.nl
aanvullende waardevolle informatie kunt Kunt u omgaan met een AED of bent u
vinden: www.politie.nl, www.politiekeurbereid hiervoor een korte cursus te volmerk.nl, www.hetccv.nl.
gen? Geef ook dat door aan Lex. BovenU kunt ook samen iets doen om uw straat kerk heeft uw hulp ‘hart’ nodig!
en wijk veiliger te maken. Er zijn diverse
buurtpreventiegroepen actief die middels
WhatsApp met elkaar communiceren
als zij iets verdachts waarnemen in de
straat of buurt. De beheerders van de
Wie heeft een boek van Mevrouw (Sjaan)
groep staan ook in contact met mij, uw
Schijf-Verhoef?
wijkagent. Bent u nog geen deelnemer,
En mogen we die lenen om uit te lenen?
sluit u dan aan bij een buurtpreventieMail naar chmvandenhelder@gmail.com
groep in uw directe omgeving. Is er nog Chris van den Helder.

Meld u aan!

Oproep
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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 3 april 2019 in het Noorddamcentrum. U bent om 20.00 uur van
harte welkom.
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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