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Historischedag van Bovenkerk, Parel aan de Poel op
zaterdag 9 juni
iedere dag. Na de opening is het een
Beste dorpsgenoten en andere
belangstellenden:
Het is zover, zaterdag 9 juni is de eerste
Historische Dag van Bovenkerk, Parel
aan de Poel. We hebben een breed
programma samengesteld. Met behulp
van veel vrijwilligers wordt het een bijzondere dag, voor jong en oud. Nu is het
aan u, want deze dag is bedoeld om met
dorpsgenoten kennis te maken. Het programma is zo goed als compleet maar er
melden zich nog steeds mensen aan om
mee te doen, dus kleine veranderingen
zijn nog steeds mogelijk. De organisatie
heeft er alles aan gedaan om er een
fantastische dag van te maken. Nog een
taak voor u: vertel het door en maak de
mensen in uw omgeving erop attent.
Tot zaterdag 9 juni!
Door alle evenementen op deze dag kunt
u het beste met de fiets komen, een extra
fietsenstalling is in het Urbanuspark.
De auto parkeren kan bij RODA ’23 of op
het parkeerterrein bij Albert Heijn.
De Opening van de eerste Historische
Dag van Bovenkerk
Zaterdagmorgen vanaf 10.30 uur begint
de openingsceremonie met medewerking van de Sambagroep Bovenkerk; om
11.00 uur is de officiële opening.
Die vindt plaats bij Silversant op het terras. Wethouder Raat en de Kinderburgemeester gaan ons ondersteunen om de
opening goed te laten verlopen.
De opening is echt historisch. Dus houdt
uw foto-toestel gereed want dit ziet u niet
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groot feest in ons dorp. Wij hebben er alles aan gedaan om
eenieder te laten genieten,
er is voor jong en oud van
alles te beleven. Het is
nu aan u om er een
prachtige dag van te
maken, waar u hopelijk vele (oude) bekenden kunt spreken.

Historische wandeling
Bovenkerk
Ja, u leest het goed we hebben een wandeling over de Noorddammerlaan samengesteld met een
schat aan informatie over de panden die
er nog staan of gestaan hebben. Met
een zogenaamde QR-code kunt u met
een telefoon informatie oproepen of in
ons nieuwe wandelboekje dat we gratis

uitdelen. In dit wandelboekje vindt u ook
een korte of langere route om de Amstelveense Poel waarvoor leden van de IVN
ons geholpen hebben. Deze leden zijn
vandaag ook aanwezig om informatie te
Lees verder op pagina 2

Bovenkerk viert 14 juli een Frans
Zomerfeest
Zaterdag 14 juli a.s. viert Bovenkerk het
jaarlijkse Zomerfeest. En omdat 14 juli
de nationale feestdag is in Frankrijk,
krijgt ons dorpsfeest een Frans tintje.
Iedereen is vanaf 15:00 uur welkom in
het Urbanuspark. Er is vertier voor jong
en oud, waaronder diverse optredens.
Natuurlijk gaan we jeu de boules en
andere (Franse) spelletjes spelen. Ook
zijn er heerlijke hapjes en drankjes.
Het feest duurt tot ongeveer 20:00 uur.
Braderie met prijs voor mooiste kraam
Belangstellenden (bedrijven, verenigingen, particulieren) kunnen een kraam
huren op de braderie. Mail naar
zomerfeest2018@gmail.com. De kosten
bedragen € 20,00 per kraam. Voor de
mooiste of origineelste kraam is er een
prijs. De winnaar krijgt de kraamhuur
terug. Het Franse thema mag natuurlijk
worden verwerkt.
Presentatie CD Rock Urbanus
De afgelopen maanden zijn de artiesten
die jaarlijks optreden tijdens de bandjesavond 'Rock Urbanus' de studio ingedoken om een unieke CD op te nemen.
Deze CD is tijdens het zomerfeest te

koop. Het eerste exemplaar zal officieel
worden uitgereikt aan een prominente
‘zomergast’.
Heel Bovenkerk bakt
Natuurlijk is er weer ‘Heel Bovenkerk
Bakt’. Dit jaar zijn er drie categorieën:
Mannentaarten
(taarten gebakken door mannen)
Damestaarten
(taarten gebakken door vrouwen)
Kindertaarten
(taarten gebakken door kinderen)
Lees verder op pagina 3
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De Winkel van Herinneringen van
Hoogeveen
Vanaf 11.00 uur kunnen (oudere) dorpsgenoten terecht in de winkel van
Hoogeveen. Die winkel staat vol met
nostalgie die door velen bij elkaar is
Openlucht-Atelier Kunst aan de Poel
gebracht. Ook is er een terras voor de
Voor Silversant is een openlucht atelier
winkel waar iedereen herinneringen kan
voor kinderen en volwassenen die hun
ophalen. De koffie/thee met een koekje
fantasie willen uitleven. Je kunt een
is gratis vandaag en wordt verzorgd door
schilderij maken van bijvoorbeeld onze
de KBO en de Koffiegroep Bovenkerk.
prachtige Urbanuskerk, Silversant, het
Amsterdamse Bos of iets wat je al jaren Verder kunt u kennismaken met het
team dat op woensdag kaart/knutselt en
hebt willen tekenen of schilderen. Ook
dergelijke. Over de gehele dag verdeeld
kun je aan een gezamenlijk schildezijn er ook optredens van zang, muziek,
rij werken; je bent er helemaal vrij in.
de dorpsomroeper, de nostalgische
Van jong tot oud, iedereen is van harte
welkom; naar gelang je leeftijd zorgen wij fietsgroep en meer. Kortom, u bent de
hele dag welkom. En wilt u een ritje door
voor de juiste materialen, tekenborden,
verf en penselen en schilderdoek. Maar het dorp maken met de bus, de halte is
tegenover de winkel van herinneringen.
je mag natuurlijk ook je eigen spullen
meenemen. Neem een krukje of zoiets
mee om op te zitten. Er zijn drie enthou- Optredens:
siaste vrijwilligers aanwezig om uitleg te Fietsers in klederdracht;
geven en te begeleiden om een prachtig 11.45 uur Zomaar gewoon meezingen;
kunstwerk te maken. Na deze Historische Verrassings optredens.
dag bestaat de mogelijkheid de gemaakHistorische Trams Station Bovenkerk
te werken tentoon te stellen; de datum
Helaas is door overmacht de spoorlijn
hiervan is nog niet bekend.
niet klaar voor de Historischedag. Een
gedeelte van de rails is verwijderd in AmHet parkeerterrein rond Silversant:
sterdam om een fietspad te verbreden en
Oude Voertuigen
Het parkeerterrein rond Silversant staat veiliger te maken.
deze dag vol met oude voertuigen van allerlei soorten, zoals landbouwvoertuigen, Noorddamcentrum
Het Noorddamcentrum staat vol met
oude bromfietsen/motoren, Old Timers,
legervoertuigen. Dus alles wat op wielen spullen, foto’s, films, schilderijen. Er zijn
ook optredens met zang en muziek.
staat kun je hier vinden.
Wat dacht u van een groep fietsers die uit Tevens kunt u genieten van muziek van
het hele land komen met klederdrachten oude platen of een bandrecorder. U vindt
hier ook herinneringen aan de vroegere
die bij de fietsen en de oude tijd horen.
Prachtig om te zien en de fietsers vertel- winkeliers van Bovenkerk.
René Boerlage laat een gedeelte van
len graag het verhaal dat erbij hoort.
zijn verzamelde spullen, foto’s en zeer
Natuurlijk mag ook Maarse en Kroon
oude muziek zien en horen. Schildedeze dag niet ontbreken. Hun bussen
rijen van onder andere Arie Dekker en
hebben veel dorpsgenoten vervoerd
naar alle windstreken. De bussen rijden Roof en andere kunst zijn te bekijken.
Tevens oude spullen van RODA ’23, de
vandaag een rondje Bovenkerk. De rit
Fanfare, Drumband, VOKA, Schaatsclub
kost twee euro en daar krijg je nog een
echt buskaartje voor.Zoekt u een prach- De Kleine Poel, De Poelster en nog veel
tige auto om bijvoorbeeld uw trouwerij te meer. Luuk Gosewehr, fotograaf uit ons
doen slagen, dan kunt u die mogelijk ook dorp, heeft ook een tentoonstelling met
unieke foto’s van ons dorp.
op deze dag boeken.
Vervolg Historischedag van pagina 1
geven over de wandeling en de natuur.
De route begint bij Silversant bij een
versierde kraam.

De Urbanuskerk
Natuurlijk mag onze kerk niet ontbreken
op deze prachtige dag. De historische
dag valt samen met de Open Torendag
van de Vrienden van de Urbanuskerk.
U kunt de toren beklimmen; kinderen
krijgen zelfs een certificaat als ze boven
zijn geweest. In de kerk zijn ook rondleidingen die je ogen openen van wat
er allemaal gerestaureerd is of wat nog
moet gebeuren; ook staan er spullen
tentoongesteld. Tevens is er een aantal
optredens in de kerk:
11.00 uur de Harmonie;
14.00 uur de Slagwerkgroep Bovenkerk;
16.30 uur Adhoc koor, Popkoor en Concertina’s accordeonmuziek.
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Optredens Noorddamcentrum:
12.30 uur Concertina’s accordeonmuziek
13.30 uur Adhoc Koor (Popkoor)
14.30 uur Tinto
15.30 uur Zomaar gewoon
Vanaf:
17.00 uur Discotheek Charly
B.Busterband uit Bovenkerk

van docenten kennis kunt maken met
veel soorten dans en muziek.
En natuurlijk vanaf vijf uur onze dorps After Party met Discotheek Charly en een
echte Bovenkerkse band die veel oude
nummers gaat spelen. En het volume
is zo dat er nog gezellig nagepraat kan
worden onder het genot van een lekker

drankje. Het Noorddamcentrum en
Silversant verzorgen deze dag de
horeca, twee terrassen om elkaar te
ontmoeten. En hier gaan we ook strijden
om het kampioenschap spijkerslaan.
Wie slaat het beste de spijker op zijn
kop? 14.00 uur Slagwerkgroep
Bovenkerk bruist van de ongewone
dingen op deze dag
Zo kunt u zomaar onze dorpsomroeper
of de enige echte ijsboer van Bovenkerk
tegenkomen. Of u staat ineens oog in
oog met fietsers in klederdracht. Onze
toneelvereniging TOBO treedt ook zomaar op waar u het niet verwacht. Of u
komt een groep mensen tegen die spontaan gaan zingen of muziek maken. En
kijkt u niet gek op als iemand ergens in
ons dorp aan het schilderen/tekenen is.
Restauratie-veteranen autobussen, voorheen Maarse en Kroon, hebben op deze
dag een bushalte voor het Noorddamcentrum. Vanaf half twaalf rijdt er regelmatig een bus een rondje Bovenkerk.
De vertrektijden staan op de bushalte
vermeld. Een kaartje kost twee euro en
kinderen tot 12 jaar gratis voor een ritje.
Dit geld wordt gebruikt om de bussen
rijdend te houden, te stallen en voor reparatie. U wordt niet vervoerd vandaag in
een bus maar het gaat om de beleving.
En u krijgt nog een echt buskaartje op
deze dag om af te stempelen. Een rondje
in deze bus brengt u tientallen jaren terug
in de tijd. En de buschauffeur heeft nog
tijd voor een praatje. Kortom, dit maakt
u voorlopig niet meer mee na vandaag.
Speciale aandacht voor ons Openlucht
Atelier Kunst Aan De Poel op het terras
bij Silversant. En voor Discotheek Charly
die na tientallen jaren weer terug is voor
een dag in ons dorp. Tot 9 juni!

Parkeerterrein achter het
Noorddamcentrum
Hier is het middelpunt van ons dorpsfeest. Er zijn onder ander Oudhollandse
spelen, Rad van Avontuur, De Vrolijke
Het organisatieteam: Dick Hermanns,
Keuken, een Loterij met honderden
prijzen. Speciaal voor de kinderen is hier Rien Hogerwerf, Hugo van de Kooij,
René Boerlage en Chris van den Helder
ook een plek waar je onder begeleiding

Vervolg Zomerfeest van pagina 1.
Aanmelden bakwedstrijd
Wil je meedoen aan de bakwedstrijd?
Meld je dan per email aan bij Lex Koot,
lex.koot@ziggo.nl. Deelnemers kunnen
op 14 juli hun baksel tussen 13:30 uur
en 14:00 uur aanleveren in de tent in
het Urbanuspark. Een zeer deskundige
jury van Banketbakkerij Arnold Cornelis
(Van der Hooplaan 151A in Amstelveen)
beoordeelt al het lekkers.
Het zomerfeest wordt mede mogelijk
gemaakt door het Noorddamcentrum
en een enthousiaste groep vrijwilligers.
Zie voor meer informatie de Facebook
pagina en/of Twitter: @Bovenkerk_feest

Rondje RODA’23:
jubileumloop op
30 augustus

In de laatste week van augustus viert de
Bovenkerkse voetbalvereniging RODA
’23 een jubileumfeest. Vijfennegentig
jaar geleden werd de club opgericht en
is sindsdien altijd binnen de grenzen van
Bovenkerk gebleven. Het RODAfeest
wordt onder meer gevierd met een
Jubileumloop op donderdag 30 augustus.
Op die dag wordt ’s avonds om 19.30 uur
vanaf de middenstip van het hoofdveld
het startschot gelost voor een run over
de velden en door een deel van Bovenkerk en Westwijk.

Agenda
3 juni, Kingsclub 30+ dansgelegenheid. Meer informatie: Ruud 06-15097552
Noorddamcentrum, 20.30 uur.
9 juni, Historische dag Bovenkerk,
Parel aan de Poel.
9 juni, Open torendag Urbanuskerk.
14 juli, Zomerfeest.
6 oktober, Rock Urbanus, Noorddamcentrum.
Verder in het Noorddamcentrum
Op 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: 06-33973590.
Elke woensdagochtend tussen 10:00
en 12:00 uur is er koffieochtend voor
senioren. Koffie voor maar €1,-.
Rijbewijskeuringsarts voor het verlengen (vernieuwen) van uw rijbewijs. Bel
voor een afspraak naar 036-7200911.

Organiseer een BBQ
De winter is voorbij dus de hoogste tijd
om de buren weer eens op te zoeken.
Overleg eens met uw buren over het
organiseren van een buurtactiviteit. Dat
kan de traditionele straatbarbecue zijn,
maar u kunt ook aan heel andere dingen
denken zoals een sport- of spelactiviteit.
Bij een buurtactiviteit benaderen de initiatiefnemers de mensen in hun straat of
buurt en organiseren zelf het feest of de
activiteit. De bijeenkomst is erop gericht
de onderlinge burenband te versterken
en de buurtbewoners (nog) beter te
leren kennen. Wanneer bewoners elkaar
kennen wordt de saamhorigheid groter
en neemt ook de bereidheid toe om iets
voor elkaar te doen.

Wil jij iemand regelmatig
wat steun en gezelligheid
bieden als vrijwilliger bij
Amstelveenvoorelkaar?

De bewoners, die het initiatief nemen
om een activiteit in hun straat of buurt te
organiseren, kunnen aan het dagelijks
bestuur van het Bewonersplatform een
Ouderen en mensen met een beperking bijdrage vragen. Deze bijdrage is in beblijven nu langer zelfstandig wonen. Door ginsel 50 euro per activiteit. Bij meer dan
allerlei beperkingen wordt het vaak moei- 50 deelnemers kan de bijdrage verhoogd
worden tot € 100,-.
lijker om de deur uit te komen. Sociale
contacten nemen af en de behoefte aan Aan het verkrijgen van een bijdrage zijn
wel enkele voorwaarden verbonden:
een vertrouwde gesprekspartner wordt
groter.
Het minimumaantal deelnemers is 20;
Jij kan het verschil maken als een vaste
Alle buren worden uitgenodigd, dus
Het bijzondere van deze loop is de start persoon, waar men elke week naar uitniet alleen je vrienden uit de straat;
en finish op het hoofdveld. Er is gekozen kijkt. Het kan gaan om een gesprek, een
De subsidie geldt alleen voor nietvoor een kort parcours van 2,5 kilometer; boodschap of een spel doen.
commerciële feesten, georganiseerd
een rondje RODA zogezegd.
Ook samen wandelen, tuinieren of een
door bewoners;
De lopers en loopsters kunnen kiezen
uitstapje maken is mogelijk.
Van ieder feest wordt minimaal één
om een, twee, drie of vier van die rondjes
foto beschikbaar gesteld voor publicatie
te lopen. Iedereen kan dus meedoen.
Wat maakt de functie de moeite waard? in Nota Bene Bovenkerk (met liefst ook
Voetbalteams kunnen ook inschrijven om Goede contacten. Begeleiding en de
een sfeerverslagje erbij).
de wedstrijd als estafette af te leggen.
mogelijkheid tot uitwisseling van ervaWij raden aan tijdig een verzoek om een
Het wisselvak van de estafette komt
ringen. Gezellige teambijeenkomsten.
bijdrage in te dienen, want er is maar een
eveneens op het eerste voetbalveld te
De mogelijkheid om - als het werk goed beperkt budget beschikbaar en op is op.
liggen.
bevalt - komend najaar mee te doen aan De aanvraag kan worden gestuurd aan
Er zijn natuurlijke aparte groepsprijzen.
de training voor gespecialiseerde vrijwil- het Bewonersplatform Bovenkerk, emailEr komt ook een speciale categorie voor ligers.
adres bpbovenkerk@gmail.com. Daar
de jeugd van 9 t/m 11 jaar. De jongere
kunt u ook eventuele vragen stellen.
kinderen tot en met 8 jaar lopen rondjes Wat vragen wij?
Voor een straatfeest of buurtactiviteit
over de velden en daar wordt een spon- Een luisterend oor. Minimaal 2 uur per
is in de meeste gevallen geen vergunsorloop voor het goede doel aan gekop- week beschikbaar.
ning nodig maar kan worden volstaan
peld. Er zal een feesttent bij het eerste
Voor meer informatie:
met een melding bij de gemeente. De
veld worden neergezet en men verwacht Inge Veraar, Vrijwilligerscoördinator
voorschriften hiervoor staan vermeld in
dat er veel publiek zal komen om het
Team Amstelveenvoorelkaar,
het meldingsformulier straatfeesten dat
loopevenement op een van de laatste
iveraar@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl u vindt op de website van de gemeente
zomeravonden mee te maken.
tel. 06 22691437
Amstelveen.
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Voor Onze Kinderen Alles (VOKA) opgericht op 1 juni 1952
De initiatiefnemers voor de oprichting
van een buurtvereniging waren de heren
Redegeld, Stokker en Van der Weijden.
Bij de eerste bespreking waren ook
mevrouw Vermeulen en de heren Lodder
en Zaal aanwezig. Er werd een voorlopig
bestuur gekozen: de heren Pots (voorzitter), Van der Weijden (secretaris), Espen
(penningmeester) en Van den Berg
(algemeen adjunct). De statuten en reglement werden opgesteld aan de hand van
‘zusterorganisaties’ Flevo (Amsterdam)
en Patria (Amstelveen). De oprichting
werd gemeld aan het college van B&W,
Fokker, alsmede gepubliceerd in het
KLM-blad de Wolkenridder.
Vervolgens gaat het bestuur aan de slag
met een ontwerpplan voor een speeltuin
en afrastering van de speelplek en aanleggen van een vijver aan de Vierlingsbeeklaan.
Een kinderfeest/sportdag komt op
zaterdagmiddag 13 september 1952;
voor kinderen vanaf 4 jaar: zaklopen
(7-10 jaar), hardlopen en ver- en hoogspringen (10-15 jaar), autoped, fietsjes
en blokjes rapen (4 jaar). Plaats terrein
Roda ’23.
Sinterklaas komt op 29 november 14.30
uur in de voorloper van het Noorddamcentrum (Patronaatsgebouw) aan de
Noorddammerlaan. De Bovenkerkse
fanfare zal spelen. Voor snoep en koek
schrijft men Verkade Zaandam,
Van Nelle Breskens, Van Houten Weesp,
Patria Amsterdam/Amstelveen aan,
Rosenberg stelt boeken beschikbaar.
Een volgend feest wordt gepland op
5 mei 1953.
Inmiddels is het VOKA-gebouw tot stand
gekomen en op 19 mei 1959 is daar de
eerste bestuursvergadering, het voltallige
bestuur is aanwezig. Op 7 juli 1959 wordt
het clubhuis geopend door burgemeester
Rijnders.

buitenwerk, linoleum op het podium.
Daarnaast het instellen van een exploitatiecommissie. In optocht gaat men
met muziek van het Patronaatsgebouw
naar het VOKA-gebouw, een balletgroep
van de Volksmuziekschool, muziekband
Gibraltar.
In de loop der jaren komen er andere
bestuursleden. Dat waren de laatste tijd
vier dames, voorzitter Anna van den

De oude gaskachels zijn vervangen door
een moderne cv-installatie, ook de keuken
en de toiletten zijn vernieuwd evenals
de oude meterkast. De complete brandbeveiliging is vervangen. Door de sloop
en nieuwbouw van de huidige woningen
heeft het gebouw veel te lijden gehad; samen met de gemeente is alle schade weer
verholpen en zijn ook de oude afvoeren
vernieuwd. Het vorige bestuur is er trots
op dat het VOKA-gebouw financieel gezond en in zeer goede staat kon worden
overgedragen aan het nieuwe bestuur.
Het VOKA-gebouw is anno 2018 weer een
pareltje in Bovenkerk!

Fantastische jaren beleefd bij VOKA
An Broekhuizen (79) en Anna van den
Burg (75) zijn in Bovenkerk tientallen jaren
betrokken geweest bij de activiteiten van
VOKA. Dit voorjaar werden ze tijdens een
avond van het Bewonersplatform in het
zonnetje gezet voor hun inzet.
‘Het waren fantastische jaren’, zeggen de
Burg, secretaris-penningmeester Ria
dames in koor. Anna was maar liefst 30
Tates, An Broekhuizen en Sonja Hijstee. jaar voorzitter van de Bovenkerkse vereniToen Ria Tates ziek werd is haar man
ging. Maar haar eerste kennis-making met
Ger haar opgevolgd.
de jeugdclub dateert zelfs al van 1956. Ze
Ger was naast zijn vrouw Ria al vanaf
werd vrijwilliger toen ze nog maar veer2002 bij VOKA betrokken. Hij had al veel tien was. ‘Begin jaren vijftig woonden in
ervaring opgedaan, was werkzaam als
Bovenkerk veel medewerkers van Fokvoorman grondservice op Schiphol voor ker en de Volkskrant. Dat betekende veel
buitenlandse vliegtuigen, ‘vanaf Dakota
jonge gezinnen in onze wijk. Maar voor
tot Jumbojet’. Die continudienst werd na de opgroeiende kinderen was er weinig
17 jaar te zwaar in combinatie met zijn
te doen. Met de oprichting van VOKA zou
leidinggevende functie. Ger ging werken dat snel veranderen.
als huismeester-toezichthouder in een
De afkorting was heel toepasselijk:
winkelcentrum aan de Kalverstraat.
Voor Onze Kinderen Alles.’
De eerste jaren vond VOKA onderdak in
Na 15 jaar werd het winkelcentrum
de Kohnstamschool, een paar jaar later
overgenomen door een Engels bedrijf
kwam het huidige gebouw aan de Vieren moest Ger vertrekken. Zijn vrouw Ria lingbeeklaan. Anna: ‘De activiteiten van
zag een advertentie voor conciërge in
VOKA waren razend populair.
een serviceflat aan de Buitenveldertse
Het clubgebouw was jarenlang de spil in
laan. Ger werd aangenomen. Hij werd
ons dorp. Daar speelde het dorpsleven
naast zijn technische taken steeds meer zich af. Een gezin kon voor drie gulden
Er is nog veel te doen aan de inrichting, een vertrouwenspersoon van de oudere per jaar lid worden. Er was een hobbybewoners en verleende veel hulp aan de club, een kinderclub, een gym club, tafelgordijnen worden gemaakt door enkele
mensen die dat nodig hadden, ‘meer dan tennis en judo. Noem maar op.’
dames, rooster bij de voordeur, lampen
je eigenlijke werk doen en met mensen
bij de uitgangen, kapstokhaken, verAn: ‘Maar de handwerkclub was verrekunnen omgaan, daar gaat het om’. In
steviging ramen, banken, vlaggenstok,
weg het populairst. Op z’n hoogtepunt
bloemenvaasjes, deurmatten, schilderen 2005 ging Ger met pensioen.
kwamen er wel zeventig kinderen op af.’
Sinds die tijd doet hij
het technisch beheer Bruiloften
van het VOKAIn die jaren was er in het gebouw, dat
gebouw. Het gebouw eigenlijk bedoeld was voor kinderen, ook
is geschilderd, de
van alles te doen voor volwassenen,
raampartijen zijn
zoals klaverjassen. Maar ook bruiloften en
geheel vernieuwd.
andere heuglijke gebeurtenissen werden
Door de firma
er gevierd. ‘Er was eigenlijk elke week wel
Brommer is een
een feestje’, zegt Anna: ‘Eigenlijk gebeurnieuwe dakbedekde dat zonder vergunning. De mensen die
king aangebracht,
het feest organiseerden brachten gewoon
de firma Corba heeft hun eigen drinken mee en na afloop
een nieuwe linoleum- namen ze de spullen weer mee naar huis.
vloer gelegd en de
Dat zou nu onmogelijk zijn.’An: ‘Toen werd
gordijnen geleverd.
er ook nog niet zo moeilijk gedaan over
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een beetje geluidsoverlast. Dat werd
gewoon geaccepteerd. Er was in de wijk
veel solidariteit.’
Sinterklaasfeesten
An en Anna hebben ook mooie herinneringen aan de carnavalsoptochten, de
Sinterklaasfeesten, de avondvierdaagse
en het Levende Ganzenbord door het
dorp. Anna: ‘Ik weet dat we destijds een
heel aardige Sinterklaas hadden. Het
enige probleem was dat hij niet op het
paard durfde. Geen probleem, want hij

Het gebouw met vrijwilligers heeft ervoor
gezorgd dat veel Bovenkerkse jongeren een gezellige vrijetijdsbesteding en
feestjes hadden. Net als ik, genoot de
rest iedere week onder andere van de
knutselclub, judo, tafeltennis, figuurzagen, de Sinterklaasfeestjes en gewoon in
het speeltuintje spelen.
Ik gun het de huidige jeugd ook. Het
gevoel een onbezonnen en veilige jeugd
te hebben, met verschillende leuke activiteiten. Daarom neem ik, samen met drie
andere vrijwilligers, graag het stokje over.
Wij willen dat het gebouw blijft bestaan,
dus klussers in Bovenkerk, jong, oud,
ouder, grootouder, verzorger en enthousiaste medemens, KOM HELPEN! Geef
u op zodat wij een lijstje met vrijwilligers
hebben, waar wij voor klusjes een
beroep op kunnen doen.

Ook staan wij open voor ideeën voor
kinderfeestjes, het organiseren en het
helpen bij feestjes voor de Bovenkerkse
jeugd. Hieronder volgt een overzicht van
de vaste activiteiten, die er op dit
moment zijn.
deed z’n intocht gewoon in een ouwe
Maandag 10.15 – 11.45 uur Yoga door
Eend met een open dak. Bij zo’n intocht Carla Koopman;
is zelfs z’n mijter een keer afgewaaid.’
Maandag 19.00-21.00 uur Yoga /FarAn: ‘Destijds hadden we een hele club
naz door Monique Colla;
kinderen die via VOKA meededen aan
Dinsdag 16.00-18.00 uur Kinderyoga
de Avondvierdaagse. We hebben ons
door Marleen Schmidt;
zelfs een keer laten sponsoren door
Dinsdag 20.00-21.00 uur Gym door
frisdrankfabrikant 7up. Die schonken ons Anna van den Burg;
T-shirts. Het enige probleem was dat ze
Woensdag 19.00-21.00 uur Vinyasa
veel te groot waren voor de kinderen.
flow Yoga door Monique Colla;
Die verzopen er zowat in.’
Donderdag 9.30-12.15 uur Moving
In de loop der jaren nam de animo voor
Meditation Yoga door Angela Kramer;
de kinderactiviteiten steeds verder af.
Donderdag 16.00-18.00 uur
De laatste jaren werd er vrijwel niks meer Kinderyoga door Marleen Schmidt;
georganiseerd voor de kleintjes.
Donderdag 19.15-21.30 uur Yoga door
Nu wordt het VOKA-gebouw vooral nog Linda de Ruijter Bank;
gebruikt voor yogalessen. Het oude
Zaterdag 10.15-12.30 uur Yoga door
VOKA-bestuur heeft zich nog wel met
Marleen Schmidt.
succes ingezet voor behoud van het kinderbadje in het Urbanuspark, waar veel
Voor verhuur voor partijtjes aan
gebruik van wordt gemaakt.
Bovenkerkers is er wel een aantal regels.
Feestjes voor kinderen tot en met 12 jaar,
Vrijwilligers
dus voor de basisschoolkinderen,
‘In vergelijking met vroeger is het veel
kunnen er gehouden worden.
moeilijker om vrijwilligers te krijgen’,
Feesten voor volwassen Bovenkerkers
zegt An. ‘De moeders van tegenwoordig zijn in overleg met een bestuurslid.
hebben allemaal een betaalde baan. Ze Voor verhuur kunt u informatie krijgen bij
brengen hun kinderen naar de naschool- Gerard Miltenburg.
se opvang. Met al die tweeverdieners is Heeft u vragen of opmerkingen dan
er genoeg geld voor alternatieve bezigkunt u mij, Ritza Brown, bellen op 06heden voor de kinderen. Ik vind dat wel
18138717 of Gerard Miltenburg op 020jammer. Want VOKA zorgde voor heel
3455876.
veel gezelligheid en solidariteit in
Bovenkerk. En dat mis ik tegenwoordig
Herinneringen aan VOKA
wel eens een beetje.’
Het moet ergens eind jaren vijftig, begin
‘Toch ben ik wel blij dat er een club men- jaren zestig zijn geweest. De eerste keer
sen is die toch weer kinderactiviteiten wil vol goede moed op naar het VOKA-gegaan organiseren’, zegt Anna. ‘Het zou
bouw. Niet precies wetende wat mij daar
heel mooi zijn als dat zou lukken.’
te wachten zou staan. Wel natuurlijk al
vele verhalen over gehoord. Daarbinnen
VOKA The next generation
gekomen kleine stoeltjes en lange tafels
De laatste tijd is er veel over VOKA
met veel hout – ik kreeg te horen dat het
gesproken en geschreven... en terecht.
triplex was.

Onder begeleiding werd je geholpen om
een klein ‘pokkezaagje’ in een houder te
prutsen. Als dat eenmaal was gedaan
had je een zogenaamde figuurzaag.
Daarmee kon je manoeuvrerend door het
hout (triplex) de mooiste figuren creëren.
Tenminste: je zag dat de ervaren figuurzagers doen. Voor mij en de meeste
andere kinderen was het lot dat na de
eerste bocht in het hout je het zaagje al
zag sneuvelen.
Dan moest je weer opnieuw beginnen
om de figuurzaag in stelling te kunnen
brengen. Maar zoals met alles: oefening
baart kunst. Je mocht na wat handigheid
dan zelf kiezen welke van de Disney-figuren je wilde ‘figuur’-zagen. Ik begon met
een enkele figuur om me later te storten
op een serie ineen van zes.
Dat heeft wel wat zaagjes en tijd gekost.
Eenmaal klaar met zagen, dan aan de
slag om de figuren van de mooiste kleuren te voorzien. Toen mijn creatie klaar
was werd ik verder geholpen deze om te
‘bouwen’ tot een kapstok. Vol trots mijn
pronkstuk mee naar huis genomen.
Deze heeft tot de verhuizing van mijn
ouders uit Bovenkerk dienstgedaan als
kapstok in de trapkast.
Wat er daarna mee gebeurd is, is helaas
niet meer te achterhalen.
Rien Hogerwerf
In die tijd waren dat echt uitjes voor alle
kinderen. Honderden kinderen hebben
daar bijvoorbeeld figuurzagen geleerd,
of de meisjes deden natuurlijk meisjes
dingen zoals punniken en dergelijke.
Voor mijn gevoel was het gebouw altijd
overvol en warm.
Ja de VOKA was een deel van Bovenkerk en dan naar mijn idee speciaal
voor de kinderen. In een gebouw aan de
Vierlingsbeeklaan (Wat ziet het gebouw
er nog netjes uit) geschonken door
FOKKER Vliegtuigbouw. Een groot deel
van de Bovenkerkse bevolking werkte
bij FOKKER of Schiphol. Vandaar die
schenking.
Om een paar activiteiten te noemen: de
optochten met versierde fietsen/karren
door ons dorp met natuurlijk de Fanfare
en drumband erbij; de Sinterklaasfeesten
met de intocht door Bovenkerk en in een
stampvol en warm VOKA-gebouw waar
iedereen een presentje kreeg; de lampionnen optochten in het donker waren
spannend en sfeervol.
De familie Winkel uit de Aagje Dekenlaan
die ook ontzettend veel voor de VOKA
deden. En daarna Anna van den Burg en
de familie Tates die ook niet weg te denken zijn bij de VOKA. Zij hebben gezorgd
dat het VOKA-gebouw en de VOKA zijn
blijven bestaan in deze tijd. Wij hopen
dat er weer meer gaat gebeuren in en
rond het VOKA-gebouw en de speeltuin.
Mensen bedankt voor al die jaren VOKA.
Chris van den Helder
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Bovenkerk in de tweede wereldoorlog
Donderdag 5 juli zullen leerlingen van
groep acht van basisschool de Westwijzer meedoen met de jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag. Dit project
wordt georganiseerd in samenwerking
met Amstelveen Oranje en de Stichting
ter Herdenking van de Gevallenen en
Slachtoffers van Nederlands-Indië.
Doel is leerlingen meer inzicht in de
basiswaarden van onze samenleving te
geven door hen met diverse godsdiensten, zoals het jodendom, het
christendom en de islam, in contact te
brengen, en daarnaast meer bewust te
maken van de geschiedenis van hun wijk
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De leerlingen zullen eerst de Urbanuskerk bezoeken, waar ze kennis met de
functie en geschiedenis van het gebouw
maken, waarna ze een speurtocht met
opdrachten langs verschillende locaties
uitvoeren. Een daarvan is "Keep them
Rolling", die oude legervoertuigen
opknapt en beheert.

Tot slot wordt hen een programma in
het Broersepark aangeboden, waar ze
opdrachten maken bij een aantal kramen
met oorlogsslachtoffers die in Amstelveen en Nederlands-Indië de oorlog hebben meegemaakt, en ze vluchtelingen
kunnen ontmoeten. Ook wordt hen uitleg
gegeven over de beide herdenkingsmonumenten en de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen.
In 2019 wordt op basis van archiefonderzoek en interviews een speurtocht
georganiseerd langs plekken in Bovenkerk die een historische betekenis wat
betreft de Tweede Wereldoorlog hebben.
Het scholenproject wil graag in contact
komen met mensen die uit eigen ervaring informatie over deze tijd kunnen
inbrengen, of andere bronnen weten
die kunnen helpen de geschiedenis van
Bovenkerk in de Tweede Wereldoorlog
zo volledig mogelijk in kaart te brengen.
Informatie Reinout Spaink, 06 23391791;
website www.ontmoetenherdenk.nl

De nieuwe pastoor

De parochie van onze Urbanuskerk
heeft sinds medio vorig jaar een nieuwe
pastoor, Eugène Jongerden. De parochie
heet R.K. Amstelland en omvat vijf kerken, de Urbanuskerken van Bovenkerk
en Ouderkerk, de Augustinuskerk, de
Goede Herderkerk en de Titus Brandsmakerk in Amstelveen, Ouderkerk aan
de Amstel en Buitenveldert.
gesloten.
Op woensdag en in het weekend, als In een gesprek met de redactie vertelt de
pastoor over zijn leven. Hij is enig kind
veel kinderen vrij zijn, wordt het badje
van R.K.-ouders, geboren in Hilversum in
rond 10:00 uur geopend en zal de slui1968. Na zijn middelbareschooltijd gaat
tingstijd rond 18:00 uur zijn.
Een groep vrijwilligers zorgt voor het bad, hij theologie studeren, eerst in Amsterdam en vervolgens in Utrecht.
zowel het schoonmaken als het bedienen van de waterkraan. Wij zoeken veel Op 28-jarige leeftijd wordt hij priester
vrijwilligers die 1 of 2 keer in het seizoen gewijd en gaat werken, eerst als pastor
daarna pastoor, in Beverwijk.
bereid zijn het badje voor openstelling
te reinigen en aan het einde van de dag Zijn volgende parochie is Hoorn; vandaar
Sinds begin mei is het kinderspeelbad
kwam hij vorig jaar naar Amstelland.
weer af te sluiten. Afhankelijk van de
weer open. Dat kan als de temperaZ’n eerste jaar in de parochie Amstelland
hoeveelheid zand, blad etc. die in het
tuur van de buitenlucht minimaal 21ºC
is in belangrijke mate besteed aan het
bedraagt en de zon schijnt. De openings- badje en directe omgeving ligt, kost dit
leren kennen van personen en
ongeveer 30 tot 45 minuten per keer.
tijden van het bad zijn als volgt:
structuren.
Op maandag, dinsdag, donderdag en Geef u svp op bij Lex Koot.
De nieuwe pastoor heeft een grote
vrijdag zal, als dat kan, het badje rond
betrokkenheid bij mensen met een
Contactgegevens:
11:00 uur worden geopend indien de te
beperking. Dat laat hij zien in de beweLex Koot, lex.koot@ziggo.nl en Jan Folverwachten temperatuur 21ºC of meer
kers, badmeester.bovenkerk@kpnmail.nl. ging Geloof en Licht. Deze beweging is
is. Het badje zal rond 17:30 uur worden
ontstaan in 1971 tijdens een bedevaart
naar Lourdes met families met kinderen
met een verstandelijke beperking.
Dat resulteerde in Frankrijk in Foi et
Lumière, Geloof en Licht.
In 1992 is de Nederlandse vereniging
opgericht waarvan pastoor Jongerden 10
om uw woning veiliger te maken. DaarWist u dat er jaarlijks meer slachtoffers
jaar lang hoofdaalmoezenier is geweest.
vallen door ongelukken in en om het huis naast krijgt u tips over wat u kunt doen
dan in het verkeer? Even snel de trap af, in geval van nood en bij situaties waar u De vereniging heeft een oecumenische
grondslag en telt momenteel 6 gemeenmaar vergeten dat er nog wat op een tree geen invloed op heeft, zoals langdurige
schappen in Nederland die maandelijks
elektriciteitsuitval of extreme weersomlag, dat losse kleedje of de die gladde
standigheden. De gemeente Amstelveen bijeenkomen – zie hun website.
schoenen. Voor je het weet val je.
vindt deze huisbezoeken heel belangrijk ‘Verbinden’ is een belangrijk aspect
Maar het gaat niet alleen over vallen.
van zijn werk als pastoor, verschillende
Niemand wil graag dat er brand ontstaat en heeft ervoor gezorgd dat het Rode
groepen, jongeren en ouderen, geloofsin de woning of dat er wordt ingebroken. Kruis u deze huisbezoeken zonder kosgemeenschappen.
ten kan aanbieden.
Toch gebeurt het met grote regelmaat.
Daarom biedt het Rode Kruis u de moge- Interesse? U kunt zich opgeven per mail De redactie wenst pastoor Jongerden een
heel goede tijd toe in de parochie
lijkheid om samen met een vrijwilliger in amsterdam@redcross.nl of per telefoon
Amstelland.
uw woning te kijken naar wat u kunt doen 6226211.

Kinderspeelbad Urbanuspark weer open

Doet u (gratis!) mee met de veiligheidscheck
van Rode Kruis aan Huis?
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Duurzaamheidsfonds Amstelveen voor bewoners die samen hun
woningen duurzamer willen maken.
De gemeente Amstelveen wil in 2040
onafhankelijk van fossiele energiebronnen zijn. Veel inwoners en organisaties
vinden dit ook belangrijk. De gemeente
heeft daarom een Duurzaamheidsfonds
opgericht om initiatieven van inwoners te
ondersteunen. Inmiddels zijn al meerdere
subsidies verleend, bijvoorbeeld voor
haalbaarheidsonderzoeken bij VvE’s en
een collectief zonnepanelenproject in
Nes a/d Amstel.
Subsidies en leningen
De gemeente geeft subsidie voor de
opstart van nieuwe verduurzamingsproVoor wie is het fonds?
jecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
Het Duurzaamheidsfonds staat open
haalbaarheidsonderzoek, opstart- en
voor bewonersgroepen, VvE’s en
onderzoeksactiviteiten. De gemeente kan
beheerders van maatschappelijk vasteen lening verstrekken voor de uitvoering
goed die een initiatief ontwikkelen dat
van activiteiten indien de financiering niet
bijdraagt aan energiebesparing of de
(volledig) via eigen middelen, opbrengst
opwekking van duurzame energie in
bestaande woningen (geen nieuwbouw) of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd. Individuele
of maatschappelijk vastgoed in de gehuiseigenaren kunnen gebruik maken
meente.
van de nationale Energiebespaarlening
Het initiatief moet zich richten op meeren de meeste VvE’s ook.
dere woningen en/of gebruikers en
Daarnaast kan de gemeente u onderdaadwerkelijk zorgen voor reductie van
steunen met kennis en haar netwerk.
CO2 -uitstoot op het grondgebied van
Amstelveen. Bewoners moeten dus
samenwerken aan een initiatief, bijvoor- Enkele voorbeelden
beeld mensen uit één straat of wijk,
Een VvE wil een haalbaarheidsondereigenaren van vergelijkbare woningen of zoek laten uitvoeren om te weten welke
een VvE. Voor maatschappelijk vastgoed maatregelen zij kunnen nemen aan het
geldt dat het om meerdere panden moet gebouw om energie te besparen en/of
gaan of een pand met meerdere
gasloos te worden en/of om zonnepanegebruikers.
len te realiseren. De VvE kan subsidie

Column Cor de Horde
Ik heb die twee namen altijd door elkaar gehaald: DOKA en
VOKA. Kan me goed voorstellen dat de nieuwe Bovenkerkers
al helemaal geen idee zullen hebben. Als de oude Bovenkerkers al moeite hebben met het onderscheid tussen beide
organisaties. Ik zal het nog een keer uitleggen, maar dan wel
opletten, ja?
De DOKA, dat kennen we van de zegeltjesactie van de
plaatselijke winkeliers. Die hadden ooit in het grijze bedacht
dat zegeltjes plakken een goeie klantenbinding was. Kunt u
nagaan, toen al. Diezelfde winkeliers bleken ook een speciale
band te hebben met een obscure bisschop uit Spanje, die ze
ieder jaar door het halfduistere Bovenkerk lieten paraderen; de
avondschemering moest iedere gelijkenis met een plaatselijk
winkelier optisch verdoezelen. De gemijterde en betabberde
man ging vervolgens op het balkon van de groenteboer naar
de toegestroomde Bovenkerkers staan zwaaien. Het slot van
het festijn was dat sint en knechten, plotseling in het niets
oplosten. Een prachtige goocheltruc, die je alleen van een
heilige kunt verwachten.
En VOKA? Dat betekende Voor Onze Kinderen Alles.
Een heldere naam, daar was geen verdere uitleg bij nodig.
In het VOKA-gebouwtje daar werd geplakt en geknipt,
gezaagd, getimmerd en gekleid dat het een lieve lust was.
Er werd gejudood, gegymd, gezongen, gedanst, gezoend en

krijgen voor het inhuren van een adviseur
die het onderzoek uitvoert.
Een groep huiseigenaren met vergelijkbare woningen wil weten welke stappen zij moeten zetten om hun woningen
(op termijn) gasloos te maken. Zij kunnen
subsidie krijgen om een adviseur in te
huren voor een haalbaarheidsonderzoek.
Een groep bewoners wil samen zonnepanelen leggen op een groot dak in
de buurt, waarvan de stroom ten goede
komt aan hun woningen. Zij kunnen
subsidie krijgen om de mogelijkheden te
onderzoeken en/of een energiecoöperatie op te richten en ze kunnen een lening
aanvragen om de investering in de zonnepanelen te doen.
Aanjager Duurzaamheidsfonds Amstelveen
Als Aanjager Duurzaamheidsfonds
Amstelveen ondersteun ik initiatiefnemers bij het opstellen van de aanvraag
voor een subsidie of lening en breng hen
in contact met mogelijke samenwerkingspartners binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
Wilt u meer informatie of een aanvraag
indienen? Neem dan eerst contact met
mij op: Carina Dijkhuis,
c.dijkhuis@amstelveen.nl, 06-10942777.
Zie ook: www.amstelveen.nl/
duurzaamheidsfonds en
www.amstelveen.nl/duurzaam

Van de DOKA naar de VOKA
geklaverjast. Ik heb er menig Bovenkerker zien pingpongen
alsof zijn leven ervan afhing. Als de kleine gordijntjes overdag
gesloten werden, wist je dat de VOKA-bioscoop van start ging.
De jeugd van Bovenkerk zat dan samengepakt op de gymbanken te kijken naar ‘De Dikke en de Dunne’. Onvergetelijk.
Het VOKA-gebouwtje was de niet-christelijke tegenhanger van
het katholieke patronaatsgebouw. Althans zo vermoedde ik dat
toen en waarschijnlijk velen met mij. Later werd dat katholieke
vernislaagje overal van afgekrabd en ging het patronaatsgebouw van de weeromstuit Noorddamcentrum heten. Maar het
gebouw aan de Noorddammerweg bleef altijd toch wat deftiger
van aanzien dan het bescheiden houten optrekje aan de Vierlingsbeeklaan.
Een voorbeeld: Als er een huwelijksfeest gevierd werd, dan
gebeurde het in het Noorddamcentrum, terwijl een kinderfeestje
of een bijeenkomst met vrienden in het VOKA-optrekje plaatsvond. In het Noorddamcentrum werd getrouwd en gerouwd,
bij VOKA werd ‘gejijd en gejouwd’ Dat is meteen het verschil
tussen die twee. Bij VOKA was je eigenlijk altijd ‘onder ons’.
De eenvoudige inrichting, de open dienkeuken, de snorrende
kachels; het droeg allemaal bij aan de ouderwetse gezelligheid, die er heerste. In het Noorddamcentrum zat je letterlijk en
figuurlijk toch altijd in de schaduw van de Urbanustoren. Maar
ook dat is gelukkig voorgoed veranderd.
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aangrijpend musicallied uit Jesus Christ
Superstar’.
De muzikale omlijsting van de dag werd
afgesloten met een medley uit ‘The
Het was feest in de Urbanuskerk. De
Phantom of the Opera’, om spetterend
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse
af te sluiten met een door het publiek uit
Urbanus bestaat namelijk 25 jaar en de
volle borst meegezongen ‘The Holy City’.
kerk zat op 22 april tjokvol mensen, die
op die bewuste zondagmiddag het feest Achterkleinzoon Pierre van de grote
Pierre Cuypers - de architect van de Urmochten meemaken.
Het Harmonieorkest o.l.v. Nico Schimmel banuskerk - was aanwezig om een eerste exemplaar van een nieuw boek over
speelde klassieke en populaire
de Urbanuskerk in ontvangst te nemen.
melodieën, alleen of als begeleiding
van bariton Ronald Willemsen, sopraan Daarna werd het boek aangeboden aan
wethouder Peter Bot. Vicevoorzitter van
Susanne Brussee en tenor Dries van
der Heijden. De prachtstemmen werden het parochiebestuur, de heer Ad Verkleij,
ontving van de jubilerende Vriendenook begeleid door Tobias Borsboom,
stichting een mooie cheque van € 7.500
een jonge master pianist, die eveneens
en van de voorzitter van de Stichting
solo een fraai stuk van Liszt ten gehore
Instandhouding Kerk en Orgel van de
bracht.
Bovenkerkse Urbanus, Lucas Brockhoff,
Het repertoire van orkest, pianist en de
een nog fraaiere cheque van € 48.000,-.
zangers ging van Mozart, via Verdi en
Het gerestaureerde orgel zelf kon helaas
andere klassieke componisten tot een
nog niet bespeeld worden.
Het nieuwe Urbanusboek,
geschreven door historicus Cor
Schrama, is verkrijgbaar voor
de prijs van €15,00 in het gebied Amstelveen, Aalsmeer en
Uithoorn. Na overmaking van
het bedrag op rekening
NL76RABO0302350500 t.n.v.
St. Vrienden Bovenkerkse
Urbanuskerk met vermelding
van uw naam en adres wordt
het boek bij u thuisbezorgd.

Feest in de Urbanus

Buiten dit gebied komt het boek
naar u toe als brievenbuspakketje. Maak dan het bedrag van
€ 19,00 over op bovenstaande
rekening. Het boek is natuurlijk ook verkrijgbaar op 9 juni
tijdens de OpenToren-dag en in september
tijdens de open monumentendagen.

Column Voorzitter Bewonersplatform
Het is alweer bijna zomer, de langste dag
komt er weer aan. In de periode ervoor
denk ik elk jaar weer, laat ik in mijn
agenda een paar zaken plannen zodat
deze zomer nu eens echt volledig benut
gaat worden. ‘s Morgens vroeg voordat
ik naar het werk ga, een mooie ochtendwandeling maken lijkt mij een goed begin
van de dag. Ter afsluiting van de dag
de zonsondergang zien op het strand.
Maar als de zomer weer voorbij is... heb
ik vaak deze twee dingen niet gedaan.
Plannen van dit soort mooie initiatieven
blijkt nogal een uitdaging terwijl mijn
spontane acties vaker beter uitpakken.
Dus waarom zou u niet spontaan in uw
straat de buurt BBQ gaan organiseren
deze zomer... dat gaat zeker een mooi
resultaat geven. U weet toch dat een
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e-mailtje naar het bewonersplatform
genoeg is om een bijdrage te ontvangen. Maar het begint uiteraard met een
briefje in de bus van de buren. Want als
we elkaar beter leren kennen zorgen we
ook beter voor elkaar en dat is mooi als
we dat voor elkaar krijgen in ons dorp
Bovenkerk.
Ook deze zomer zijn er weer vele
activiteiten die in ons Bovenkerk georganiseerd gaan worden. Kijk op onze
website bovenkerk.info voor deze mooie
initiatieven die weer door vele vrijwilligers
worden georganiseerd en waar u van
kunt genieten. Ik hoop u allemaal weer te
zien op festiviteiten in ons Dorp.
Samen zijn wij Bovenkerk, Bovenkerk
zijn wij samen.
Zomerse groeten, Rob van den Helder

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 13 juni 2018 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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