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7 december 3e editie bandjesavond Bovenkerk versus Ouderkerk
Zaterdagavond 7 december a.s. vindt in het Noorddamcentrum in Bovenkerk de bandjesavond 'Bovenkerk versus Ouderkerk'
plaats. Dit evenement wordt afwisselend georganiseerd in Bovenkerk en Ouderkerk a/d Amstel. Dit jaar is Bovenkerk weer aan
de beurt.
Tijdens deze gezellige muziekavond gaan twee coverbands uit Bovenkerk en twee uit Ouderkerk a/d Amstel muzikaal de strijd
met elkaar aan. Aanvang is 20.00 uur, toegang is gratis, kom op tijd want vol is vol.Locatie: Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1 1187 CM Amstelveen. Tel: 020- 6416744.
De vier deelnemende coverbands zijn:
Uit Bovenkerk
- Cooperstown (soul, country-rock)
- B-Busters (blues en sixties)
Uit Ouderkerk a/d Amstel
- Funk it up! (funk en popmuziek)
- Sixpack (diverse muziekstijlen)

Kerstfeest op 11 december
Op woensdag 11 december 2019 is er in het Noorddamcentrum een groots Kerstfeest. Iedereen van 50 jaar en ouder is
welkom. We beginnen om 10.30 uur en sluiten de bijeenkomst om ca. 16.30 uur af. Om 10.30 uur is er een Eucharistieviering
onder leiding van pastor Adolfs. Degenen die deze viering aan zich voorbij willen laten gaan, zijn om 11.30 uur welkom. We
hebben dan koffie of thee met iets lekkers en aansluitend spelen Petra Dobbeling, Yvonne Copini en Kees Koot van TOBO
voor u ‘Een lichte lunch’, een korte komedie van Peter van Straaten. Twee zussen zijn net terug van een bezoek aan hun moeder in een verzorgingsflat. De dames lunchen samen in een fijn restaurant. Het moet vooral een gezellige lunch worden. Maar
na iets teveel wijn loopt het aardig uit de hand en blijft niets meer onbesproken....
Na dit vrolijke toneelstuk volgt de echte lunch. Zoals u van het Noorddamcentrum gewend bent is deze uitgebreid en heerlijk.
En uiteraard ontbreken ook de kroketten niet. Na de lunch is er een optreden van het Westfries Collectief. Geïnspireerd door
de legendarische Kees Stet biedt het Westfries Collectief u een kleurrijke show aan. Conferencier René Steens en liedschrijver Jan Dijk bundelden hun creativiteit tot een show waarin gedichten en gortdroge conferences worden afgewisseld met
vrolijke liedjes. Iedere liefhebber van nuchtere en soms ondeugende humor zal er van genieten!
Na het optreden van het Westfries Collectief wordt er nog een loterij gehouden met een fantastische hoofdprijs.
Dankzij forse financiële bijdragen van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer, het Bewonersplatform Bovenkerk en het Noorddamcentrum is het gelukt om de kosten voor deze feestdag laag te houden. Inwoners van Bovenkerk krijgen korting en betalen
slechts € 12,50 per persoon. De toegangsprijs is inclusief de prijs voor het lotnummer.
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Stuur een e-mailbericht aan kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com met uw naam en
adres en het aantal personen. U krijgt dan een reactie met informatie over de betaling. Uw entreebewijs annex lotnummer krijgt u dan op 11 december bij aankomst in
het Noorddamcentrum. Let wel: uw aanmelding is pas definitief als u betaald heeft.
Als u geen e-mail heeft kunt u zich woensdag 4 december tussen 10 en 12 uur in
het Noorddamcentrum aanmelden. Wacht niet te lang met aanmelden, want vol is
vol.

TOBO
MET 'EEN LICHTE LUNCH'
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Laatste nieuws Kerst aan de Poel
We hebben een fantastische KERSTGROEP besteld van het geld van de HISTORISCHEDAG VAN BOVENKERK. Levensechte beelden en dieren die buiten kunnen staan. We gaan met elkaar de mooiste KERST AAN DE POEL maken, inclusief vijver,
wensboom en veel lichtjes, heel veel lichtjes en versiering. De Bovenkerkse KERSTTUIN is enkele weken te bezichtigen en
wordt de mooiste uit de regio. Verdere details volgen maar weet je scholen of andere geïnteresseerde die onze kersttuin willen
bezoeken laat het ons weten. Zang, muziek, iedereen is welkom.
Kerst aan de Poel is dit jaar op zaterdag 21 december.
Namens Comité Kerst aan de Poel in Bovenkerk, Chris van den Helder.

Kerstloop in Bovenkerk: een jubileum! zondag 29 december
Uit het hele land komen de mensen zondag 29 december
mers alle benodigde informatie en bovendien heel veel foto´s en
naar Bovenkerk om aan de kerstloop mee te doen, Ooit was video´s van eerdere kerstlopen.
het een onderonsje voor de twee sportverenigingen StartIn ieder geval rekent de organisatie weer op een grote deelname.
baan en Roda. Maar tegenwoordig is de kerstloop uitgeDankzij de Bovenkerkse hoofdsponsor Kok Assurantiën en de
groeid tot een evenement, dat meer dan 500 mensen op de vele andere sponsors, onder andere het bewonersplatform,
been brengt. Misschien is het de organisatie, de prima ackan het jubileumfeest beginnen. Op zondag 29 december om
commodatie van Roda of misschien willen sportieve mensen 11.00 uur zal het startschot klinken, traditioneel in de Vierlingswel graag tijdens de kerst ook even naar buiten om de winter- beeklaan, waarna de vele honderden lopers en loopsters op pad
sfeer te proeven in het Amsterdamse Bos. Maar het succes gaan.
is duidelijk.
Racerunning bij de kerstloop
Kerstloop
Voor kinderen, jongeren of volwassenen met een lichamelijke
De organisatie van de kerstloop zorgt elk jaar voor een zo
beperking, die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gegezellig mogelijk evenement met een uitstekende begeleiding bruiken voor hun mobiliteit, biedt de organisatie van de kerstloop
en professionele verzorging. Maar dit jaar wordt de kersteen speciaal rondje aan op het parkoers van de vijfentwintigste
loop wel heel bijzonder. Het is de vijfentwintigste keer dat
Kerstloop voor racerunners. Racerunners maken gebruik van
de kerstloop georganiseerd wordt. Dat betekent veel feeste- een soort driewieler zonder pedalen met borststeun en lopen of
lijke extra’s. Zo krijgt iedere deelnemer na afloop een gratis rennen zo hun rondje.
consumptie om te proosten op het succes, dat nu al 25 jaar Een veilig rondje met voldoende begeleiding. Zo willen wij laten
duurt.
zien dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn. Winnen is bij
Voorinschrijven voor de kerstloop kan via www.inschrijven.nl. sporten niet belangrijk maar wel een uitdaging, laat maar zien
De na-inschrijving is van 9.30 tot 10.30 uur. De inschrijfgel- wat je wel kunt. Bij de finish een groot applaus en een prachtige
den zijn bij voorinschrijving: 7 euro voor de 10 km afstand; 5 medaille die je echt verdiend hebt door mee te doen. Wij kijken
euro voor de 5 km en 3 euro voor de kortste afstand.
uit naar jullie op zondag 29 december in Bovenkerk.
Voor het laatste nieuws over de kerstloop is er de site www. Voor meer informatie: Chris van den Helder.
kerstloopamstelveen.nl. Op deze site vinden de deelneEmail: chmvandenhelder@gmail.com

Een knip in de weg bij de kerk

In de bijeenkomst van het bewonersplatform op 30 oktober in
het Noorddamcentrum presenteert Paul Gilissen, verkeersdeskundige van de gemeente, de uitkomsten van de verkeerenquête in Bovenkerk. Hij licht toe welke maatregelen het gemeentebestuur naar aanleiding hiervan overweegt.
Van de 1246 adressen reageerden 533, dus 42% en dat is
zeer betrouwbaar; de aparte vraagstelling aan de ondernemers
leverde reacties op van 69 van de 470 adressen.
De enquête omvatte vier varianten:
1. knip in de weg ter hoogte van de kerk;
2. knip in de weg bij de Beneluxbaan;
3. maximum snelheid 30 km/h met extra snelheid remmende
maatregelen;

4. de situatie houden zoals die nu is.
De antwoorden zijn:
van de bewoners 1. 36%, 2. 26%, 3. 28% en 4. 10%;
van de ondernemers: 1. 33%, 2. 26%, 3. 25% en 4. 16%.
Nagenoeg iedereen is van mening dat er maatregelen genomen moeten worden met de voorkeur voor een knip in de weg. De
gemeente heeft als voorkeursvariant die knip aan te brengen bij de Urbanuskerk.
Veel aanwezigen reageren op Paul z’n presentatie. Men is bezorgd voor sluipverkeer door de wijk. Dat zal door middel van
éénrichtingsverkeer voorkomen moeten worden. Bus 171 zal gewoon gebruik blijven maken van de huidige route. Zou toch de
knip bij de Beneluxbaan niet een betere oplossing zijn? De gemeente heeft die keus niet gemaakt.
Ten slotte
- De verdere uitwerking is de voorkeursvariant: de knip bij de Urbanuskerk.
- Het maken van een voorstel voor de inrichting van het gebied rondom de Urbanuskerk en Silversant, evenals een voorstel
voor eenrichtingverkeer in enkele woonstraten in Bovenkerk.
- Burgemeester en wethouders stellen de voorkeursvariant vast met bijbehorende ontwerp-verkeersbesluiten, waarna de
zienswijzeprocedure van start gaat.
- Vervolgens wordt de definitieve variant vastgesteld en kan de uitvoering beginnen.
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Samen eten in het Noorddamcentrum
Op 22 maart dit jaar is een aantal enthousiaste vrijwilligers gestart met een nieuwe activiteit in het Noorddamcentrum: Samen
Eten voor senioren. Deze activiteit mag zich in een grote populariteit verheugen. Het 3-gangenmenu is inmiddels 6x georganiseerd en steeds voor een vol huis. Maar liefst 90 tot 100 senioren zijn per keer aanwezig om hier samen van te genieten. Meer
mensen kunnen we niet plaatsen in de Legmeerzaal. Ook de keuken van het Noorddamcentrum kent zijn beperkingen waarmee de vrijwilligers op een pragmatische manier mee moeten omgaan. Kwaliteit staat bij de organisatoren hoog in het vaandel
en om die te kunnen garanderen is besloten dat koken voor 100 mensen de limiet is.
Er zijn een paar koks die bij toerbeurt voor een heerlijke maaltijd zorgen. We beschikken over een grote groep vrijwilligers
die meehelpen om alles goed te laten verlopen. Per keer zijn er ruim 10 vrijwilligers actief. Door de geweldige inzet van deze
vrijwilligers, de financiële ondersteuning van het Bewonersplatform Bovenkerk, de fantastische medewerking van het Noorddamcentrum en de slimme inkoop bij leveranciers die vaak korting geven op de etenswaren kunnen wij de gasten het 3-gangen
menu aanbieden voor slechts 10 euro.
Het menu wordt door een aantal vrijwilligers gezamenlijk samengesteld. Hierbij streven wij naar een goede afwisseling in
gerechten. Gezond voedsel staat voorop. Ook serveren we graag gerechten die men al van vroeger kent. Dit levert een verrassende combinatie van gerechten op. Zo hadden we in oktober drie verschillende stamppotten (boerenkool, hutspot en
zuurkool) met rookworst en een bal gehakt en in november jachtschotel met rode kool. En daarbij uiteraard een heerlijk soepje
vooraf en een lekker toetje. Ook zelf bereide stoofpeertjes en appelmoes ontbraken niet.
Om te voorkomen dat bekenden alleen maar bij elkaar kruipen waardoor alleen gaanden moeilijk een goede plek kunnen vinden, is het de gasten niet toegestaan om meerdere plaatsen aan tafel vrij te houden voor bekenden. Ook dit werkt verrassend
goed. Op deze manier ontstaat een goede mix in de zaal en leren de aanwezigen ook anderen kennen. Zo ontstaan er aan
tafel onderhoudende en leuke gesprekken.
Wij krijgen veel dankbare reacties van de gasten. Na afloop van iedere maaltijd laten veel mensen weten dat zij uitzien naar de
volgende editie van ‘Samen eten in het Noorddamcentrum’. Zij worden op hun wenken bediend. In 2020 wordt er iedere laatste
vrijdag van de maand een 3-gangenmenu gekookt in het Noorddamcentrum. Dus op 31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april
enz. Zoals gezegd bedraagt de prijs voor dit diner slechts € 10 per persoon. U krijgt hiervoor niet alleen het driegangenmenu,
maar ook een drankje naar keuze bij binnenkomst en koffie of thee ter afsluiting. Wilt u meer drinken dan kan dat voor eigen rekening. Betalen doet u na afloop ter plekke, contant of pinnen. Vooraf reserveren is per keer verplicht. Dit kan vanaf de eerste
van de betreffende maand, het liefst per e-mail. Uw e-mailbericht kunt u sturen naar bpbovenkerk@gmail.com. Heeft u geen
e-mail? Dan kunt u bellen naar Gerard Miltenburg, tel. 020-3455876.

Samen actief in het Noorddamcentrum
In Bovenkerk zijn het Bewonersplatform, Amstelveen Sport en de KBO BovenkerkAalsmeer een mooi initiatief gestart: Samen Actief in het Noorddamcentrum. Iedere
woensdag, tevens marktdag in Bovenkerk, kunnen alle senioren van 11 tot 12 uur
onder leiding van Mieke Regelink op een gezellige manier aan beweging doen.
Mieke wordt daarbij bij toerbeurt geassisteerd door Nel van den Broek,
Nel van Kempen, Ineke Kok en Gerda Wegbrands. Wij zijn heel blij met hun hulp.
Het Noorddamcentrum staat iedere woensdagochtend al open voor het gezamenlijk
koffiedrinken en de KBO-soos, maar nu is daar dus een nieuwe activiteit aan toegevoegd: samen actief zijn.
U kunt deze activiteiten ook combineren. Zo kunt u desgewenst eerst naar de KBOsoos gaan of tussen 10 en 11 uur een kop koffie of thee drinken en aansluitend om
11 uur deelnemen aan Samen Actief.
Goed en veel bewegen helpt om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Het helpt om
een goede conditie te behouden en je lichamelijk en mentaal fitter te voelen. Ook
verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. Vitaal ouder worden heeft bovendien
als voordeel dat je langer de activiteiten kunt blijven doen die je graag doet. Bij
bewegen in groepsverband combineer je de lichamelijke voordelen met het onderhouden van je sociale contacten. Bewegen in groepsverband is gewoon gezellig en
maakt het makkelijker om bewegen vol te houden.
Mieke Regelink staat er garant voor dat het een leuke activiteit is waaraan iedere
oudere plezier zal beleven. En denk nou niet dat het om topsport gaat.
Met een aantal leuke spelen zoals indoor curling, sjoelen, jeu de boules en stoelhonkbal bent u gewoon gezellig bezig met als bijkomend voordeel dat u uw conditie
op peil houdt. Wie wil dat nou niet? Aarzel niet langer en kom naar deze activiteit. U
zult er veel plezier aan beleven! Wij hopen op een goede opkomst.
Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar bpbovenkerk@gmail.com of bel naar
Ineke Kok, tel. 06-25496570.
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Penningmeester gezocht voor VOKA
VOKA is in Bovenkerk al heel lang een begrip. Het gebouwtje aan de Vierlingsbeeklaan 24 staat er al sinds 1952 en is
vooral bedoeld voor het organiseren van sportieve, creatieve
en ontspannende activiteiten voor de kinderen van Bovenkerk. De afkorting VOKA betekent niet voor niets: Voor Onze
Kinderen Alles. Jarenlang heeft VOKA een belangrijke plek
ingenomen in het leven van de kinderen in Bovenkerk. Bijna
alle kinderen die in de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren
in Bovenkerk zijn opgegroeid hebben in het VOKA-gebouw
Sinterklaasfeest gevierd, gejudood of aan een creatief clubje
meegedaan. In de jaren tachtig kwam daar de klad in. Het

gebouw wordt sindsdien vooral verhuurd aan volwassenclubjes.
Al enkele generaties lang hebben inwoners van Bovenkerk er voor gezorgd dat het VOKA-gebouw netjes wordt gebruikt en
onderhouden. Aan onze generatie de eer en de taak om dit voort te zetten. Sinds enkele jaren wordt het bestuur van de VOKA
gevormd door Rob van den Helder, Ritza Brown en Gerard Miltenburg. Ton Plasmeijer verzorgt het onderhoud.
Het bestuur van de VOKA is op zoek naar een penningmeester. Dit is geen tijdrovende taak. Er is maar beperkt financieel
verkeer. Het gaat vooral om het boeken van de huur van de clubjes die gebruikmaken van het VOKA-gebouw, de incidentele
verhuur voor kleinschalige particuliere feestjes en de betaling van de vaste lasten en de kosten van onderhoud.
Wie wil ons hierbij helpen? Ook als u een geschikte kandidaat weet horen wij het graag. Neem voor nadere informatie contact
op met Gerard Miltenburg, e-mail gerard.voka@gmail.com of tel. 020-3455876.
Dit kunt u ook gebruiken voor een reservering van het gebouw.

Kinderyoga
De kinderyogalessen op vrijdagmiddag in VOKA zijn
gestart!
14.00 - 15.00 – Wobbelyoga
Wobbelyoga is kinderyoga waarbij gebruik wordt gemaakt
van het originele Wobbelboard. Hiermee gaat er een hele
nieuwe wereld aan oefeningen en mooie verhalen open. Door
de bewegingen van de Wobbel worden de yogahoudingen
uitdagender en de avonturen die we meemaken nog leuker.
Wobbelyoga is voor kinderen van (bijna) 4 t/m ongeveer 7
jaar, maar de lengte van het kind is voor Wobbelyoga belangrijker dan de leeftijd. Tot 1.40 m pas je het best op de Wobbel
om alle yoga houdingen fijn mee te kunnen doen. De lessen
hebben altijd een thema bv. een prentenboek.
15.30 - 16.30 - Kinderyoga
Deze lessen zijn voor kinderen van 6 tot ongeveer 10 jaar.
Elke les heeft een thema en is afgestemd op de belevingswereld van kinderen. Kinderyoga heeft een gunstig effect op de

motoriek, ontspanning, het zelfvertrouwen en het concentratievermogen. De fantasie en creativiteit worden gestimuleerd.
Wil je een keertje meedoen? Een proefles kost €5,00. Stuur
een mailtje naar kindful.nl@gmail.com of kijk op de website:
www.kindful.nl Tot ziens!
Angela Könst, 0615206134

Fantastisch weekend in Bovenkerk 14 september
De dag begon met schitterend weer. Een feestelijke opening van de tweede
historische dag van Bovenkerk met slagwerkgroep Bovenkerk en Ugur Pekdemir, directeur van de RABO-bank, die deze dag financieel heeft ondersteund. Bij aankoop van een St. Urbanusreep mocht je deze dag gratis naar
de poppenkast, de paardenkoets, eendjes vangen, ponyrijden, wagentjes
rijden en heel bijzonder een rondvaart op de Amstelveensche Poel en modderpoel bij aankoop van vier repen. En ook de Urbanus toren die vandaag
weer open was werd beklommen door ongeveer 200 mensen. (Meer kon
niet) En dan het Noorddamcentrum ons dorpshuis een feest om te bezoeken
het gebouw is door vijftien mensen een dag van tevoren vol gehangen met
honderden foto’s van vroeger en een aantal films over Bovenkerk. Hoeveel
foto’s zijn er gemaakt van de foto’s die er hingen het is niet te tellen. De museum tram bij station Bovenkerk had ook niet te klagen of de bezoekers. En
de afsluiting met het meezing feest op het terras achter het Noorddamcentrum was een prima finale.
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Herdenking 1 jaar na de brand St. Urbanus 15 september 2019
Ook dit hoort bij Bovenkerk. Deze dag een jaar
na de brand is somber herdacht in de kerk tuin
van de St. Urbanus. Jong en oud hebben deze
avond ervaren op hun eigen manier. De Harmonie Orkest Amstelveen opende de avond met
een muzikale bijdrage. De stadsdichter Matthijs
Den Hollander heeft deze avond op een bijzondere manier aan ons gepresenteerd. Burgemeester Tjapko Poppens heeft het publiek met
een hartverwarmende toespraak hoop gegeven
voor de toekomst. En natuurlijk mocht de jeugd
deze avond niet ontbreken, omdat zij ook deze
verschrikkelijke brand meegemaakt hebben. Uit
meer dan honderd gedichten over de brand zijn er
drie door de kinderen voorgedragen. Ontroerend
om mee te maken hoe de meeste kinderen de
brand hebben ervaren. En dan kwart voor zeven
de exacte tijd van een jaar geleden dat de brand
ontdekt werd. De klokken van kerk luiden net als
een jaar geleden tijdens de brand. Ook nu weer
die emotie en de klokken waren nog niet gestopt
of we hoorden de bariton het prachtige lied zingen
dit is mijn orgel Heer. Na bemoedigden woorden
van de Pastoor en de Bisschop volgde het lied
van ons Dorp (gezongen in de schouwburg op het
benefietconcert) geschreven door Geertje Vrolijk
en gezongen door Kees Meekel en Conny van
den Helder meegezongen door alle aanwezigen.
Bovenkerk kan weer verder en denkt niet aan wat
verloren is gegaan maar wat er nog is volgens
een tekst van de kinderen.

Het Dorp, ons Dorp
Jij bent Bovenkerks gezicht, de toren fraai verlicht,
een baken al van ver.
Werd weer extra gewaardeerd, zo mooi gerestaureerd
en passend in de tijd.
De brand, een nationale ramp, verwoestte een groot deel,
de toren werd behouden.
Ook de ramen zijn gespaard, het glas in lood bewaard,
gereed voor wederopbouw.
Refrein
Ons dorp, een plek om van te houden.
Urbanuskerk, jij staat centraal.
Zo was het en zo moet het blijven,
Dank voor uw giften allemaal.
Silversant, een trouwe buur, het bos vol met natuur,
en heerlijk dorpsgevoel.
Alles past zo bij elkaar, het maakt zijn titel waar,
De Parel aan de Poel.
We slaan de handen in elkaar, al duurt het een paar jaar,
die kerk, hij gaat er komen.
Torenklokken zullen slaan, we gaan er tegenaan!
Een dag om van te dromen.
Refrein
Ons dorp, een plek om van te houden.
Urbanuskerk, jij staat centraal.
Zo was het en zo moet het blijven,
Dank voor uw giften allemaal.
Dank voor uw giften allemaal.

9e editie Rock Urbanus, groot Bovenkerks muziekfeest

Foto Chris van de Nesse
5 oktober jongstleden werd het Noorddamcentrum voor de 9e keer omgetoverd tot een ‘rock-/poptempel’. Muziekliefhebbers uit
Bovenkerk, Amstelveen en omstreken hebben weer heerlijk gefeest met buren, familie, vrienden en bekenden. Het muziekaanbod was zeer afwisselend.
De (cover)bands speelden o.a. pop, blues, rock, soul, disco en Nederlandstalige muziek.
Sing-along feest met de Karaoke Kings.
Tussen de optredens door was het publiek aan zet tijdens de karaoke sing along. Dit meezingintermezzo werd begeleid door
de ‘Karaoke Kings van Bovenkerk’.
Volgend jaar jubileum
Zet alvast in je agenda: Volgend jaar vieren we het 10-jarig jubileum van Rock Urbanus op zaterdagavond 3 oktober 2020
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
Thermometer met stand van zaken
We willen graag allen die bijgedragen hebben en die nog willen bijdragen aan de wederopbouw van de kerk van tijd tot tijd
laten weten hoeveel geld er inmiddels is ingezameld voor de kerk. Binnenkort wordt deze thermometer weer aangepast met de
laatste stand van zaken.
Verder hebben Amstelveens Symfonie Orkest en Pauluskoor Amstelveen de handen ineengeslagen en gaan een prachtig
kerstconcert geven, waarvan de opbrengst voor de herbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk is, immers, beide organisaties
hebben altijd met plezier opgetreden in onze kerk en willen graag een steentje bijdragen aan de herbouw.
Zaterdag 14 december, 16.00-17.00 uur, is het Benefiet Familie Kerstconcert in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181
RB Amstelveen. De musici zijn Amstelveens Symfonie orkest, Judi Haynes-Smart, sopraan en Pauluskoor Amstelveen, o.l.v.
Rutger van Leyden en Marcel Joosen.
Het belooft een heerlijke middag te worden met een ‘voor elck wat wils’ programma waarbij koor, orkest en solist afwisselend
en gezamenlijk optreden.
De toegangsprijs is € 15 voor volwassenen en € 10 voor jeugd.
Kaarten zijn te bestellen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/Urbanus.
Zondag 15 december is er van 16.00-18.00 uur een concert in de Kruiskerk. Het Amstel Gospel Choir treedt op met prachtige
kerstmuziek.
De toegangsprijs is €12,50, inclusief één consumptie.
Kaarten zijn te bestellen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/amstelgospelxmas.

Bijeenkomst Bewonersplatform
Op 30 oktober jl. vond er om 20 uur in het Noorddamcentrum een zeer geanimeerde bewonersbijeenkomst plaats. Nagenoeg
150 bewoners waren aanwezig bij de bespreking van een aantal interessante onderwerpen. Het ging onder meer over de uitkomsten van de verkeer enquête die deze zomer in Bovenkerk is gehouden, het AED-project, de klankbordgroep Amstelveense
Poel en de activiteiten in Bovenkerk. Al deze onderwerpen komen in deze Nota Bene Bovenkerk in afzonderlijke artikelen aan
bod.
Naast al deze onderwerpen gaf Ad Verkleij, vicevoorzitter van de RK Parochie Amstelland een schets van de gefaseerde aanpak van het herstel van de Urbanuskerk. Van het herstel is nu met het blote oog nog weinig te zien, maar achter de schermen
gebeurt heel veel. Er vindt volop overleg plaats over functionele aanpassingen van het kerkgebouw. Dit kost extra geld die niet
door de brandverzekering wordt gedekt. De parochie is blij met de hartverwarmende steun vanuit de Bovenkerkse samenleving. Er wordt op allerlei manieren geld ingezameld om verbeteringen in de kerk aan te brengen die niet door de verzekering
worden gedekt. Het gaat dan vooral om maatregelen ter besparing van energie, verbetering van de toegankelijkheid, betere
akoestiek en meer sfeer door een betere verlichting.
Over het project Parel aan de Poel dat er op is gericht om van Bovenkerk een nog betere leefomgeving te maken, viel Rob
van den Helder, voorzitter van het Bewonersplatform, met de deur in huis. ‘Ik heb slecht nieuws en goed nieuws’ zei Rob. Het
slechte nieuws is dat er geen nieuw Noorddamcentrum komt in de tuin van de kerk. Een multifunctioneel gebruik van de kerk
levert te veel bezwaren op, het bouwen is te complex en tast het waardevolle monument van pastorie, kerk en tuin te ingrijpend aan. Voorts zou de bouw van een nieuw Noorddamcentrum een te groot beroep doen op de gemeentelijke middelen.
‘Dit betekent niet dat we bij de pakken neer gaan zitten’, aldus Rob. Het goede nieuws is dan ook dat de gemeente bereid is
geld beschikbaar te stellen voor een grondige renovatie van het huidige Noorddamcentrum. Er is hiervoor een budget van 1,2
miljoen euro beschikbaar. Een werkgroep bestaande uit bestuursleden van het Bewonersplatform, de beheerders Hans en
Brenda Pappot, de gemeente en de belangrijkste gebruikers van het Noorddamcentrum gaan nu aan de slag om met een goed
voorstel te komen. De inwoners van Bovenkerk krijgen de gelegenheid hierover hun mening te geven.
Rond 10 uur sloot Rob van den Helder deze geslaagde bewonersbijeenkomst af. Veel aanwezigen bleven onder het genot van
een drankje nog even napraten aan de bar.

'Onze mooie Poel is niet meer wat het ooit was'
In de bewonersavond op 30 oktober gaf Frans Tolen van de ‘bewoners klankbordgroep Amstelveense Poel’ een presentatie
over verbetering van de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel. De klankbordgroep bestaat sinds vorig jaar en wil de Amstelveense politiek bewust maken dat er IETS moet gebeuren. De groep bestaat uit belanghebbenden bij het gebruik van de Poel,
bewoners, verenigingen, natuurvrienden.
Sinds de installatie van het nieuwe college van B&W in mei 2018, is de Poel, samen met het Oude Dorp, onderdeel van de
portefeuille van wethouder Rob Ellermeijer. Vanaf de start van de klankbordgroep is er regelmatig constructief overleg geweest
tussen de klankbordgroep en de gemeente. Er is een informatieve website gemaakt en een Facebook groep gestart, http://amstelveensepoel.nl/ en https://www.facebook.com/groups/amstelveense.poel/
Wat is het probleem? De Amstelveense Poel is de afgelopen 40 jaar niet onderhouden, met als gevolg dichtgeslibd water. De
gemiddelde diepte is in die afgelopen 40 jaar veranderd van 2,5 meter naar 80 cm en de waterkwaliteit is sterk verslechterd.
Dit maakt de Poel ongeschikt voor diverse vormen van waterrecreatie. De Amstelveense Poel heeft daardoor zijn recreatieve
functie en plaats in de Amstelveense samenleving verloren. De potentiële gecombineerde recreatieve waarde van de Amstelveense Poel, het Amsterdamse Bos en het Oude Dorp wordt niet benut.
Wat is de oplossing? Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, daar is iedereen het over eens. Een snelle oplossing is er echter
niet. De wens om tot oplossingen te komen en daarin actie te nemen, is er wel bij de gemeente Amstelveen en bij de andere
betrokken organisaties zoals o.a. het hoogheemraadschap Rijnland. De laatste is begin 2019 een proef begonnen om de waterkwaliteit van de Poel omhoog te brengen door defosfatisering bij de instroom van het water van het Nieuwe Meer. De eerste
metingen laten een positief resultaat zien. Dit is de eerste stap naar zwemwater, wat belangrijk is voor waterrecreatie.
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Kleine poelakker krijgt ondiepe poel
Het hoogheemraadschap Rijnland is druk bezig met de aanleg van een ondiepe poel op de akker aan de westkant van de
Kleine Poel. De poelakker wordt verdiept en verhoogd zodat een mooi poeltje ontstaat met geleidelijk aflopende, drassige
oevers. Dit vormt dan een geschikt leefgebied voor veel (water-)planten en dieren als ringslangen, insecten, kikkers, kleine
zoogdieren en vissen.
Voor de waterverversing en afvoer van het overtollige water is het poeltje met twee duikers (onderdoorgangen) verbonden met
de Kleine Poel.
Op het terrein wordt een vogelhuisje geplaatst met een camera die foto’s maakt van het project om later in een filmpje de werkzaamheden op een website te laten zien. Afbeeldingen van bezoekers van het bos worden verwijderd.
Na de werkzaamheden komen de Schotse Hooglanders weer terug die ook op dit terrein grazen. Zij zorgen ervoor dat het
gebied niet dichtgroeit met jonge bomen en dat er een afwisselend landschap ontstaat.
Waterkwaliteit verbeteren
Het werk is onderdeel van een serie maatregelen om de
waterkwaliteit en de ecologie van de Amstelveense Poel te
verbeteren.
Het water in de Poel wordt aangevuld met water uit de Nieuwe
Meer; dit water bevat veel fosfor afkomstig uit afvalstoffen,
dode bladeren en organismen. Hierdoor neemt de groei van
algen toe, vertroebelt het water en krijgen waterplanten op de
bodem te weinig licht om te kunnen groeien.
De laatste jaren zijn er maatregelen genomen om de watertoevoer vanuit de Nieuwe Meer te verminderen.
In de periode 2016-2021 worden proeven gedaan om de
waterkwaliteit te verbeteren. Eén van de proeven is om de
aanwezigheid van fosfor te verminderen door ijzer toe te voegen aan het water. Hoe werkt het precies?
Aan de inlaat van het gemaal van de Buitendijksche Buitenveldertschepolder / Hoornsloot wordt ijzerchloride toegevoegd. Daarbij ontstaat een biologisch of chemisch proces
waarbij het fosfor of fosfaat uit het water wordt verwijderd.
De fosfaatdeeltjes kleven aan de ijzerchloride, het water kan
wat roestbruin gaan kleuren, dat is de kleur van het ijzer. De
klonten fosfaatdeeltjes zakken daarna naar de bodem. Er

`

Column Cor de Horde
Kerstmis 2019. Er is van alles te koop. Via internet koop je een
stekkerauto of een reis om de wereld. Kerstmis 1944. Er was
van alles niets, maar toch werd er Kerst gevierd in Bovenkerk.
Mijn moeder schreef dat ze speciaal voor de Kerst nog wat
meel had opgespaard. Met een beetje spijsolie bakte ze die
avond op het noodkacheltje pannekoekjes voor haar kinderen.
Met een paar stompjes kaars had ze een kerstsfeer in het donkere, kille huis geschapen. Na het eten zong het gezin kerstliedjes. Stille Nacht klonken de dunne kinderstemmetjes in het
halfduister. En daarna was het bedtijd, want bij 14 graden blijf
je niet lang op. ‘Toch was het een mooi kerstfeest’ zo eindigde
ze. Tini Visser schreef in haar boek over de bezettingstijd in
Amstelveen: ‘Vanaf 25 oktober al was er geen gas mee en wie
nog wat kolen had, merkte dat het voorraadje tegen de Kerst
op was. Koken werd stoken. Er werd hout gehakt, gedroogd,
gebietst en gestolen.’ De verlichting in de huizen werd vaak geleverd door een fietslampje, en een dynamo, door spierkracht
bediend. Of met een knijpkat. De kerken en de boeren deden
wat ze konden om mensen aan voedsel te helpen. Bekend
waren de lange rijen bij de voedseluitdelingen in de polder. Tini
Visser: ‘Er was een boer op de Noorddammerweg, die al zijn
aardappelen had weggegeven zodat hij zelf bij andere boeren
moest gaan lenen’. De kinderen van de Mariaschool moesten

komen minder voedingsstoffen in het water, de algen nemen
dan in aantal af, minder algen in het water betekent helderder
water. Met helderder water kan zonlicht tot de bodem doordringen waardoor waterplanten de kans krijgen om te groeien. Zo
neemt de diversiteit aan waterplanten- en dieren uiteindelijk
toe, ontstaat een evenwicht tussen de soorten en verbetert de
waterkwaliteit.

KERSTMIS
van de hoofdonderwijzer bidden: Sint Jozef, geef ons aardappelen, brood en kolen. De dominees en pastoors sloegen ook
de handen ineen om de hongersnood te lenigen. Tini Visser:
‘Aan het einde van het jaar brak het tijdperk aan van de suikerbieten en de tulpenbollen. De bieten vervingen de aardappelen en in feite ook al het andere. Je kon er koekjes van
bakken, stroop van koken of pulp van raspen voor de stamppot. De tulpenbollen hadden een hoge voedingswaarde, maar
lagen zwaar op de maag. Toen een patiënt bij dokter Sikkel
klaagde: ‘Ik voel me zo beroerd door die tulpenbollen’ bromde
hij: ‘Eet ze maar – volgende week eten we gras’.
Vanaf 28 oktober was er een gaarkeuken in Amstelveen,
met diverse uitdeelpunten, ook in Bovenkerk. Vlak voor Kerst
kwam er opeens spijsolie, bij elkaar gebietst in de Zaanstreek.
Maar de weelde was van korte duur. Op 25 februari werd de
centrale keuken gesloten. Het eten was op. En toen stierven
de mensen van honger.
Als u met eigen ogen wilt zien of het aan uw kinderen wilt
laten zien hoe het leven was in de oorlog en met name in de
hongerwinter, bezoek dan eens het Verzetsmuseum aan de
Plantage Kerklaan 61, schuin tegenover de hoofdingang van
Artis. Op alle dagen geopend, behalve op 25 december en 1
januari.
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Agenda
Zaterdag 7 december Bandjesavond
Bovenkerk versus Ouderkerk, Noorddamcentrum, 20:00 uur
Woensdag 11 december, Kerstviering
(KBO), Noorddamcentrum, 10:30 uur
Zaterdag 14 december, Familie Kerstconcert, Amstelveens Symfonie orkest en
Pauluskoor Amstelveen, Kruiskerk, 16:00
uur
Zondag 15 december, concert Amstel
Gospel Choir, Kruiskerk, 16:00 uur
Zaterdag 21 decmber, Kerst aan de
Poelm
Zondag 29 december, Kerstloop
Vrijdag 24 januari 2020, Klaverjassen ijsclub DKP, Noorddamcentrum, 20:00 uur
Vrijdag 31 januari 2020, Samen eten,
Noorddamcentrum, 18:00 uur
Doorlopende activiteiten in het Noorddamcentrum:
- maandagavond en donderdagmiddag
is er een gezellige bridgesoos met soms
meer dan 150 personen. In de zomermaanden is het vrij bridgen, vanaf medio
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 11.00-12.00 uur Samen actief
- woensdagochtend 09.30–10.00 uur
kerkviering St. Urbanus in de toren, alleen bij heel koud weer in NDC
- zondagochtend 10.30–11.30 uur kerviering St. Urbanus

nen, huisartsenpraktijk Dr. Göbel aan
de Noorddammerlaan, Zorgcentrum
het Zonnehof, Salamander, en bij De
Boemerang op de Binderij dag en nacht
beschikbare AED’s geplaatst in een buitenkast met pincode.
De huisarts was bereid een complete
installatie te financieren.
Het Zonnehof wil graag verbinding met
de wijk en financiert een belangrijk deel
van een AED. De AED bij café de Manen
werd door een aantal particulieren en de
inzameling op de historische dag gefinancierd.
Rabobank Amstel en Vecht wil maatschappelijke doelen financieren die
gedragen worden door vrijwilligers en
werd hoofdsponsor. Op maandag 30
september heeft de Rabobank een AED
geschonken die door Lisanne de Boer in
ontvangst is genomen namens het Bewonersplatform Bovenkerk.
Op de bewonersavond op woensdag 30
oktober mocht de projectgroep AED en
BHV van Jorick Houtkamp en Arie van
Noord namens de Rabobank Amstel en
Vecht ook nog een cheque van € 1.250,in ontvangst nemen.
Daarnaast geeft de gemeente Amstelveen subsidie voor AED’s én buitenkasten.Behalve AED’s zijn er ook BHV-ers
nodig. Op de historische daghebben zich
zo’n 25 personen aangemeld die begin
november de vereiste cursus hebben
gevolgd, gegeven door Lisanne de Boer
en Daphne Otter.

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 bewonersavonden in 2020 zijn
op woensdag 1 april en 7 oktober 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: www.bovenkerk.info

Colofon
Nota Bene Bovenkerk
December 2019, nr.104 jaargang 25
Nota Bene Bovenkerk is de dorpskrant voor Bovenkerk in opdracht van
het bewonersplatform.
Redactie: Dick Aanen, Ritza Brown,
Cor de Horde, Rob Klaassen, Tjakke
Schuringa. Opmaak: Peter Kok
Reacties per email aan de redactie:
notabenebovenkerk@gmail.com
Postadres: Noorddammerlaan 7,
1185 XZ Amstelveen

Red Levens in Bovenkerk
Het bewonersplatform Bovenkerk heeft
sinds vorig jaar de projectgroep AED
en BHV. De vijf leden zetten zich in om
Bovenkerk veiliger te maken door het
werven en opleiden van meer burgerhulpverleners (BHV-ers) en het plaatsen
van Automatische Externe Defibrillatoren
(AED’s) die permanent beschikbaar zijn
voor 112 en HartslagNu.
Volgens de norm van de Hartstichting
dient Bovenkerk over 4 AED’s te beschikken, zodat je nooit verder hoeft te lopen
dan 500 meter.
Bij het bedrijf Stulz, Weverij 9, en basisschool De Westwijzer, Noorddammerweg
zijn AED’s aanwezig, die tijdens openingstijden beschikbaar zijn.
Er worden deze maand bij café de Ma-
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Oplage: 2000, druk: Stichting MEO.
Nota Bene Bovenkerk nr. 105
verschijnt in maart 2020
Kopij inleveren uiterlijk 10 februari
2020.
Nota Bene is ook digitaal te lezen op:
www.bovenkerk.info

Nota Bene Bovenkerk is
digitaal te lezen op onze
website:www. bovenkerk.
info
Altijd het laatste nieuws
over Bovenkerk op
Facebook bewonersplatform bovenkerk

