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De Harmonie van Muziekvereniging Bovenkerk. Foto: www.mvb-amstelveen.nl  

 

In Bovenkerk zit al 90 jaar muziek! 
Als ik, Cor de Horde, aan de jubilerende 

Muziekvereniging Bovenkerk denk, zie ik 

voor mijn geestesoog beelden uit de pracht-

film fanfare en dan met name de scènes met 

een marcherende groep muzikanten in zo’n 

typisch Hollandse agrarische setting. Wie de 

oude film van Frans Rosenberg over 

Bovenkerk kent, weet wat ik bedoel. Daar zie 

je ze fier door het dorp Bovenkerk marcheren, 

de tientallen leden van de drumband en de 

fanfare van Bovenkerk met een tamboer 

maître zwaaiend met zijn staf voorop en het 

vaandel van hun patrones St. Cecilia er 

achteraan. In die tijd was het zelfs nog gebruik 

dat de fanfare een groot feest, zoals een 

vijftigjarig huwelijksfeest, kwam opluisteren 

met een persoonlijke serenade thuis. Dan zag 

je boven het koren de grote bastuba gaan en 

wist je dat de fanfare weer op pad was. 

De Muziekvereniging Bovenkerk viert nu zelf 

feest. In mei 1922 opgericht heeft de 

vereniging inmiddels een rijke muzikale 

geschiedenis achter de rug. Begonnen als een 

kleine dorpsfanfare groeide de vereniging uit 

tot een harmonie, een slagwerkgroep en zelfs 

een big band, die overigens zelfstandig is 

geworden en verder gaat onder de (gespon-

sorde) naam For Fellows Big Band. Jarenlang 

is er ook een majorettegroep actief geweest 

binnen de vereniging. De geschiedenis van de 

muziekvereniging is onverbrekelijk verbonden 

met namen als Botman en Blesgraaf. 

 

 

Echte Bovenkerkse namen als Schuit, Bon, Homan en Zitvast 

kwam en kom je nog steeds tegen in bestuur en korpsen. Ze 

hebben elkaar straks veel te vertellen als ze het jubileumfeest 

gaan vieren. Op 16 juni na het feestconcert of 13 oktober na het 

galaconcert in de Amstelveense schouwburg. 

Er gaan nog steeds mooie verhalen de ronde. Bijvoorbeeld over 

Ome Ko Blesgraaf, die jarenlang dirigent en bestuurslid van de 

vereniging is geweest. Of over de oorlogstijd, toen de Duitsers 

het koperwerk van de fanfare hadden gevorderd en de leden in 

allerijl hun instrumenten in veiligheid brachten. Verstopt achter 

een blinde muur. Opnieuw gemetseld en gestukadoord om de 

bezetter om de tuin te leiden. Na de bevrijding kwamen al die 

verstopte instrumenten weer heelhuids te voorschijn. Wel een 

beetje roestig hier en daar en natuurlijk vol stof. Maar dat blies je 

er makkelijk weer uit.  

De film met de fanfare (Bovenkerk in de jaren 50 deel 5) is te 

zien op de website: www.bovenkerkinoudeansichten.nl 
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Lezers schrijven 
Nieuwe route naar het Amsterdamse Bos? 

In Nota Bene Bovenkerk nummer 73 stond een artikel over 

bovenstaande vraag. De redactie heeft daarop negen reacties 

ontvangen. 

‘Wat een slecht idee, kunnen er nog meer inbraken gepleegd 

worden en is het een mooie sluiproute op de vlucht scooter. Wat 

is er mis even over het Schinkeldijkje lopen of via het Zwarte 

Pad?’ 

‘Zelf en meerderen die ik heb gesproken zijn meer dan 

enthousiast over deze verbinding met het Amsterdamse Bos. Het 

oversteken bij het Schinkeldijkje en ook de oversteek bij de kerk 

zijn erg gevaarlijk en onoverzichtelijk. Via de nieuwe verbinding 

is het overzicht over de Legmeerdijk links en rechts een stuk 

beter, rustiger en je loopt zo het Amsterdamse Bos in zonder 

eerst langs de drukke camping te moeten lopen, waar met name 

in de zomer een enorme drukte en gedoe heerst.’ 

‘Ik vind dit voorstel helemaal niks. Immers men wil daar gaan 

wandelen, toch? Wat is er dan tegen om een stukje om te lopen 

via het Schinkeldijkje waar men overigens een fraai trottoir heeft 

aangelegd.’ 

‘Als bewoner van Bovenkerk-Zuid kan ik niet wachten op deze 

voorgestelde verbinding. Eerlijk gezegd dacht ik al dat dit plan 

gerealiseerd zou worden en keek ik telkens als ik voorbij kwam 

of er al met de werkzaamheden was begonnen. Graag laat ik u 

weten dat wij en vele medebewoners van Bovenkerk-Zuid groot 

voorstander zijn van een dergelijke verbinding met het 

Amsterdamse Bos.’ 

‘Mensen die slecht kunnen lopen en vooral niet lang kunnen 

lopen vinden het een goed idee, op deze manier kan men toch 

nog even een ommetje maken in het bos. Ik hoop dan ook van 

harte dat dit kan bijdragen aan dit positieve initiatief.’ 

‘Ongeveer 6 jaar geleden werd er in de bewonerscommissie 

gesproken over een doorgang naar het Amsterdamse bos. Er was 

ook een tekening van de brug vanaf de Ringslang. Het zou dan 

iets met planken worden, een zogenaamde laarzenpad want het is 

er drassig.’ 

‘In de laatste algemene vergadering van onze vereniging van 

eigenaren is over dit onderwerp gesproken. Het lijkt ons wel wat. 

Niet dat ik mij ervan zal laten weerhouden om anders via de 

Bosrandweg of bij de kerk het bos in te lopen, maar het snijdt 

toch een belangrijk stuk af. Wilde ik u toch even laten weten...’ 

‘Een nieuwe verbinding van de Legmeerdijk naar de Kleine 

Noorddijk juich ik van harte toe. Het lopen langs het 

Schinkeldijkje is echt geen pretje vanwege de stank van de auto’s 

en het lawaai.’ 

‘De overlast van voornamelijk jonge bezoekers van de camping 

is, als ze terugkomen van een avondje ‘stappen’ in Amsterdam, 

toegenomen. Er wordt nu een voorstel gedaan om een nieuw pad 

aan te leggen naar het bos en daarmee naar de camping. Via deze 

route zal de overlast alleen maar toenemen.’ 

De redactie verwacht dat het onderwerp in de vergadering van 

het Bewonersplatform op 20 juni ter sprake zal komen. 

 
Compliment en pluim 

Van een betrokken Bovenkerker: ‘Op de eerste plaats een groot 

compliment voor het maart nummer 73, het ziet er schitterend 

uit!!!, mooi papier, mooie foto’s! 

Nu is het misschien een goed idee om twee Bovenkerkers eens 

een pluim op de hoed te geven. Het zijn Henk Breij en Ton van 

Veen. Zij lopen zeer regelmatig door ons dorp en rapen de troep  

 

 

op die in de berm en op straat ligt en Van Veen haalt zelfs de 

troep uit de sloot! Dit is vanwege de nieuwbouw in de 

Legmeerdijk-sloot heel erg veel! Dit vind ik eens een vermelding 

in Nota Bene Bovenkerk waard! Groet, bewoners van de 

Legmeerdijk.’ 

r

 

Enquête naamgeving fietspad langs spoor 

De enquête over de naam voor het fietspad langs het spoor heeft 

zeer weinig respons opgeleverd. Elf personen hebben een keuze 

voor een van de drie alternatieve namen voor het Zwarte pad 

ingediend. Het bestuur adviseert het bewonersplatform van 20 

juni aanstaande de uitslag niet aan het gemeentebestuur voor te 

leggen. De uitslag is niet representatief. Zes van de elf indieners 

hadden een voorkeur voor (C) ‘Zwarte Pad’ en dan het huidige 

Zwarte Pad omdopen in St. Urbanuspad. Vier kozen voor 

‘Spoorpad-Zuid’ en een voor Fietpad-Zuid.  

 

‘Wat het Zwarte pad betreft, maakt het mij niets uit hoe het 

genoemd wordt. Ik vind het alle drie niets.’ Aldus Hennie 

Loerakker. 

‘Ik vind alle drie de mogelijkheden veel te ingewikkeld. Maak er 

gewoon “Fietspad langs de spoorlijn” van, over het hele traject. 

Mijns inziens weet elke hulpverlener waar deze moet zijn in 

noodgevallen! Groet, Anny Schouten.’ 

 

 

 

 

Van een oud-Boven-

kerker: ‘We zijn nog 

heftig in discussie over de 

naam van het pad naar het 

oude spoorhuis. We heb-

ben hier namelijk heel wat 

stappen gezet omdat het 

tijdens onze verkeringstijd 

meer een privépaadje was 

van de families in de twee spoorhuizen en een paar huurders van 

de tuinen langs de spoorlijn. Het was toen gewoon het ‘pad’ of 

‘spoorpad’. De naam Zwarte Pad is hier historisch niet juist. Het 

Zwarte Pad was namelijk de verbinding tussen Noorddammer-

laan/Legmeerdijk en De Noord via het kippenbruggetje. Daarom 

is de naam ‘Spoorpad’ in de enquête voor de hand liggend. We 

zijn benieuwd wat het gaat worden.’ 
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Plan verbetering leefklimaat, een jaar later 

 
Een jaar geleden kreeg het leefklimaat in Bovenkerk flinke 

aandacht. In Nota Bene, in de vergadering van het 

Bewonersplatform en in een bijeenkomst in de manage aan de 

Noorddammerweg. Het plan ter verbetering van het leefklimaat 

omvat nu te nemen maatregelen langs de verlengde 

Beneluxbaan, los van een eventuele verbreding in de toekomst. 

Die maatregelen betreffen voor de Beneluxbaan een geluidswal 

met bomen en struiken aan de kant van Bovenkerk-Zuid en een 

‘Green wall’ aan de kant van Westwijk (zie foto). Dit plan zou 

ingebed kunnen worden in een Europees LIFE+-project als het 

een ‘grootschalig en ambitieus voorbeeldproject’ kan worden. 

Daarvoor moet het project opgeschaald worden en 

wetenschappelijke aandacht krijgen. 

De opsteller van het plan, Ton van Oostwaard, heeft samen met 

Annette van Krimpen van de Hogeschool Van Hall Larenstein in 

Wageningen een plan voorbereid voor een Groene Klimaatgordel 

 

in de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer. De doel-

stellingen daarvan zijn: 

 verbeteren en beschermen luchtkwaliteit in de leefomgeving, 

 verlagen geluidsniveau van het verkeer langs doorgaande 

wegen, 

 opnemen van CO2, 

 scheppen van extra openluchtrecreatiemogelijkheden en meer 

natuur rond de stad, 

 produceren van groene energie. 

Rijkswaterstaat heeft hier ook belangstelling voor ten behoeve 

van groencompensatie langs de rijkswegen in de provincie 

Noord-Holland. Langs de A9 in Amstelveen, bij Elsenhove en in 

het Amsterdamse bos, zijn pilotprojecten in voorbereiding met 

medewerking van TNO en DLV Plant, om het effect van klimaat 

adaptieve begroeiing op de leefomgeving langdurig te kunnen 

volgen. 

Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland heeft ook groene 

energie in zijn beleidsportefeuille. Hij is voorzitter van de 

EnergyBoard Noord-Holland waar bedrijfsleven, overheid en 

onderzoek- en onderwijsinstellingen samenwerken op het gebied 

van duurzame energie. De EnergyBoard koppelt, stimuleert, 

ondersteunt en communiceert nieuwe en bestaande initiatieven 

en projecten in de regio, om de ontwikkeling van de sector 

duurzame energie te versnellen. 

Het produceren van groene energie is ook van belang voor de 

burgers. De Noord-Hollandse Energie Coöperatie heeft daartoe 

het initiatief genomen; zie haar website. De coöperatie maakt 

gebruik van de bio-energiecentrale van de huisvuilcentrale in 

Alkmaar voor de opwekking van duurzame stroom. Een tweede 

bio-energiecentrale wordt overwogen in Amstelland en de 

Meerlanden. 

 

 

Overdracht speelbadje Bovenkerk een feit 
Op 1 mei jongstleden werd het vrolijk versierde speelbadje in het 

Sint Urbanuspark feestelijk geopend. 

Wethouder Levi (foto boven) gaf het startsein voor de opening 

waarbij VOKA en de ouders van de kinderen verantwoordelijk 

zijn voor het gebruik en schoonhouden van het speelbadje. 

Na een korte instructie is deze verantwoordelijkheid nu officieel 

door de gemeente overgedragen. 

Met een ijsje van Da Vinci is een hopelijk zonnige, maar zeker 

gezellige periode van dit unieke speeltuintje van start gegaan. 

 

 

 

 

 

De ouders hebben met Pasen een voorproefje gehouden om de 

kinderen eitjes in het speeltuintje rondom het badje te laten 

zoeken. Een geweldig initiatief en we hopen dat er meer van dit 

soort acties plaatsvinden. 

Ouders die mee willen helpen om het badje waarin hun kind 

speelt te onderhouden, kunnen zich opgeven bij de redactie van 

de Nota Bene Bovenkerk. De redactie zal uw informatie 

doorsturen naar de juiste persoon. Vele handen maken licht 

werk! 

Foto’s: Team communicatie gemeente Amstelveen 
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Pastoor Roozenlaan, toen en nu 

  
De linker foto toont de Pastoor Roozenlaan zestig jaar geleden, genomen vanaf de toenmalige Potgieterlaan. De laan was toen een 

driehoekig pleintje met aan het einde de Poelslaan. De Potgieterlaan bestaat niet meer. Op de rechter foto staan de rijen huizen 

evenwijdig aan elkaar. Aan het eind staan de loodsen van de Nijverheidsstraat. Die zullen over een jaar verdwenen zijn. Er komen 

huizen aan de Poelslaan. 

 
Droge voeten in de polder (11) 
Dat turf voor Amsterdam in de Gouden Eeuw van groot belang 

was behoeft geen nader betoog. Het betekent echter niet dat alles 

maar was toegestaan om aan turf te komen. Integendeel. Aan het 

eind van de 15
e
 eeuw heeft keizer Maximiliaan van Oostenrijk 

(zie afbeelding) aan de stad Amsterdam een groot aantal hand-

vesten (privileges) gegeven als dank voor de financiële steun van 

de stad voor de oorlogen die Maximiliaan voerde. De stad 

Amsterdam had daarvoor tachtigduizend guldens aan de keizer 

gegeven. Een van de privileges was dat de stad de ‘keizerskroon’ 

mocht voeren zoals die nu nog op de toren van de Westerkerk 

staat. Een ander privilege was dat de stad mocht bepalen dat er 

binnen een mijl rondom de stad geen turf gedolven mocht 

worden. Deze privileges van de keizer zijn door zijn zoon Filips 

van Castilië, ook bekend als Filips de Schone, op 8 december 

1505 in een brief bevestigd. 

Dit had grote gevolgen voor het delven van turf. De grens van 

een mijl betekende dat bij het uitbreiden van de bebouwing van 

Amsterdam die grens ook steeds mee opschoof. De polders 

rondom de stad bleven daardoor intact want er mocht geen turf 

worden gedolven. Ze mochten er alleen maar voor zorgen dat er 

geen wateroverlast ontstond als gevolg van het inklinken van de 

grond en de stijging van het zeewaterpeil. Zo ontstonden de 

polders in Amstelland, de Bovenkerkerpolder en, dichter bij 

Amsterdam, de Middelpolder en de Binnendijkse  

 

‘Buitenvelderse’ polder. In die laatste polder is de woonwijk 

Buitenveldert gebouwd 

op de oude veengrond 

uit vroegere tijden. Die 

grond is in de loop der 

tijden wel opgehoogd 

maar ligt toch nog 

steeds onder NAP en is 

dus nog steeds een 

polder die moet worden 

droog gehouden. 

Deze drie polders 

vormden het ‘Heem-

raadschap van den 

Amstel en Nieuwer-

amstel.’ Dit Heemraad-

schap was oorspronke-

lijk ingesteld door kei-

zer Karel V op 31 

december 1520, ‘teneinde te verhoeden dat de landen van 

Amstelveen overstroomd worden door het water dat Utrecht 

uitwierp en deed afvloeien, terwijl aan de andere kant de 

dagelijks hoger lopende vloeden in de Zuiderzee, het 

wegstromen van het binnenwater bemoeilijkten.’ 

 

Koninklijk onderscheiden  
Onze columnist Cor de Horde heeft 

vrijdag 27 april uit handen van burge-

meester Jan van Zanen een Koninklijke 

onderscheiding ontvangen. Onder andere 

vanwege zijn columns in Nota Bene 

Bovenkerk.  

Cor, alsmede Clemens Venne, voorzitter 

van de stichting Vrienden van de 

Bovenkerkse Urbanus, Bart Turkenburg, 

trainer bij Roda’23, en Dora Schreurs van 

de Urbanusparochie zijn gedecoreerd als 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

De redactie feliciteert hen hartelijk met 

deze Koninklijke onderscheiding! 

 

 

Verhuizing markt naar Roda 
In vorige nummers van Nota Bene 

Bovenkerk stonden berichten over de 

voorgenomen verhuizing van de markt naar 

het terrein naast Roda. Toch kan iedereen 

op woensdagmiddag nog steeds de 

marktkramen op de hoek van de 

Noorddammerweg-Bosboom Toussaintlaan 

zien staan. De laatste berichten wijzen uit 

dat de gemeente het elektriciteitskastje nog 

moet verplaatsen naar het Roda-terrein (zie 

foto). Zodra dit is gebeurd, wordt de markt 

verplaatst. De marktkooplui willen graag de 

markt op het Roda-terrein omdat het (verkeers)veiliger zou zijn 

voor de klanten. Ook verwacht men daar meer klandizie. 
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Restauratie Bovenkerkse Urbanus (6) 
Van de restauratiecommissie ontving de redactie de volgende 

informatie. 

De parochie heeft haar wensen voor het herstel van de kerk 

kenbaar gemaakt. Hieruit zijn door de begeleider van de 

restauratie, architect Bernhard Verheggen, zeven bestekken 

gemaakt. De bestekken zijn verzonden naar klokkenmalers, 

loodgieters, leidekkers, glazeniers en bliksembeveiligers, de 

nevenaannemers voor gespecificeerde offerten. 

Eind mei ontvangt de heer Verheggen namens de parochie deze 

offerten. Hierna krijgen de aannemers de bestekken voor het 

herstel van de fundering en het casco. Ook hen wordt gevraagd 

een gespecificeerde offerte te maken. 

De prijsopgaven worden medio juni 2012 afgegeven en gaat de 

heer Verheggen aan het werk om alle prijsopgaven met elkaar te 

vergelijken. Dan wordt bekeken of de offerten voldoen aan de 

voorwaarden die in de bestekken zijn omschreven. Hiervoor is 

geruime tijd gereserveerd. Een belangrijk onderdeel van de 

restauratie is het herstel van de fundering. 

 

De wijze van herstel is 

bepaald, de constructie 

berekend en de tekening-

en gemaakt. Dit geheel is 

bij de gemeente inge-

diend en door de 

gemeentelijke construc-

teur goedgekeurd. Voor 

het herstel mogen de aannemers ook eigen oplossingen indienen. 

Begeleider Verheggen en constructeur Van Rossum geven de 

parochie een advies welke aannemer de opdracht voor de 

restauratie van de fundering en het casco kan krijgen. 

De restauratiecommissie is nauw betrokken bij het advies aan de 

parochie. De aannemer heeft de coördinatie over de neven-

aannemers, Van Rossum controleert de uitvoering van het 

funderingsherstel, onder directie van Bernhard Verheggen. 

 

 

Gemeentewerken 
Sinds de vergadering van het Bewonersplatform op 15 februari is 

door de gemeente veel werk verricht in ons dorp. En nog is niet 

alles gereed. Hieronder puntsgewijs de stand van zaken. 

 Duiker onder Salamander. Bij de speelplaats is een duiker 

aangebracht die het hemelwater via de waterpartijen langs 

de Vierlingsbeeklaan afvoert naar, onder andere, de 

waterpartijen langs Ringslang. Het water gaat vervolgens via 

Westwijk en Waardhuizen Middenhoven via een gemaal 

naar de Amstel. 

 In mei zijn de werkzaamheden aan de Vierlingsbeeklaan  

 
begonnen. Er komt een plantsoen met een voetpad tot aan de 

Noorddammerlaan. Ook worden twee speelplaatsen inge-

richt. Eind juli is het werk naar verwachting gereed. 

 

 

 De herbestrating van de Aagje Dekenlaan tussen de 

Poelslaan en de Betje Wolfflaan is gereed. 

 Het terrein aan de Van Koetsveldstraat is een grasveld met 

struiken geworden. 

 De twee bushalten bij Roda zijn verhoogd, hetgeen het in- 

en uitstappen vergemakkelijkt. 

 Het voetpad tussen Salamander en Vierlingsbeeklaan ligt er, 

zij het niet langs de Legmeerdijk maar langs de speelplaats 

aan Salamander. 

 De trottoirs langs de Noorddammerlaan moeten nog worden 

aangepakt. Daartoe moet de gemeente nog een plan maken, 

inclusief de financiering. Naar verwachting is er voor het 

eind van dit jaar nog geen duidelijkheid over. Bij het 

aanbrengen van de rode fietsstroken is al wel een aantal 

stukken van de trottoirs hersteld, onder andere bij het 

spoorpad, en zijn ook de bushalten verhoogd ten behoeve 

van het in- en uitstappen. 

In de vergadering van het bewonersplatform op 20 juni 

aanstaande is er gelegenheid om over deze en andere 

onderwerpen met de gemeente te spreken. 

 

Werkgroep Verkeer bewonersplatform Bovenkerk 
Fietspaden Noorddammerlaan 

Het rijgedrag op de Noorddammerlaan is na de aanleg van de 

rode fietsstroken verbeterd, stellen de werkgroep Verkeer van het 

bewonersplatform Bovenkerk en de gemeente gezamenlijk vast. 

Niet voor iedere automobilist is duidelijk dat men het fietspad 

alleen als uitwijk mag gebruiken. Wel blijven ze bij tegemoet-

komend verkeer achter de fietsers. 

Bij Maal3 wordt regelmatig op de stoep geparkeerd. Om dit op te 

lossen kunnen paaltjes worden geplaatst. Als voldoende 

bewoners dit nodig vinden zal het platform dat aan de gemeente 

doorgeven. 

Bovenkerk-Zuid 
Een aantal bewoners klaagt over sluipverkeer door de wijk. 

Officieel mogen alleen lijnbussen door de sluis op de 

Salamander. De bussluis weghalen en de wegversmalling 

handhaven – zoals de werkgroep van het platform voorstelde – 

en al het verkeer toestaan zal volgens de gemeente niet lukken 

omdat bewoners aan de Salamander hun huis hebben gekocht op 

basis van geen verkeer. Een meerderheid van bewoners heeft in 

zo’n situatie geen doorslaggevende stem. De gemeente wil wel 

 

een meting doen om zo het in- en uitrijden in Bovenkerk-Zuid vast 

te stellen en te bepalen wat doorgaand verkeer is en dus geen wijk-

verkeer. 

De gemeente gaat overleggen met de school om de rijroute van de 

busjes te veranderen en die niet via de wijk, maar via 

Noorddammerweg te laten gaan. 

De plenaire vergadering van het bewonersplatform verzocht om een 

zebrapad bij de oversteek naar Roda voor het bereiken van de markt. 

De gemeente vindt een zebrapad niet logisch. Er ligt een zebrapad 

50 meter verderop. De gemeente gaat wel kijken naar een looproute, 

een stoep van dat zebrapad naar de Roda markt. 

Legmeerdijk 

Het aanpassen van de Legmeerdijk zit al in de planning. Op dit 

moment is er geen stoep voor de nieuwbouw tussen Vielings-

beeklaan en Beneluxbaan. Aan de boskant is de stoep maar drie 

tegels breed en de bus stopt naast het fietspad. De aanleg van voet- 

en fietspaden ligt dus in de bedoeling. 

Een oversteek bij Silversant komt er niet, want voor een zebrapad 

moet er een tussenheuvel komen. Dat is op die plek niet mogelijk. 

Er is geen geld voor. Zonder een tussenheuvel ontstaat er 

schijnveiligheid, volgens de gemeente. 
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Klein rondje Nieuwe Meer 
Een ‘groot rondje Nieuwe Meer’ gaat via bruggen over de 

ringvaart: de Schipholbrug en de brug in de oude Haagseweg en 

de Schinkelsluis. In de weekenden is er echter ook een klein 

rondje mogelijk. Op zaterdagen en zon- en feestdagen varen er 

twee ponten, één over de ringvaart bij A (zie kaart), de ander 

over het Nieuwe Meer van C naar D en terug. Die laatste vaart al 

een aantal jaren, de pont over de ringvaart sinds april 2011. 

Beide ponten varen, op elkaar afgestemd, in het zomerhalfjaar 

van 15 april tot 15 oktober. De vaartijden voor beide ponten is op 

zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en op zon- en feestdagen van 

11.00 tot 19.00 uur. 

De veerpont over de ringvaart bij A, is een initiatief van de 

Buurtvereniging Nieuwe Meer. In het verre verleden hebben er 

twee ponten gevaren ter hoogte van de ingang naar de Nieuwe 

Meer. Aan de kant van de huidige Jachthaven Driessen was dit 

een kabelpont, die de Ringdijk met de overkant verbond; aan de 

kant van het Amsterdamse Bos was dit een grote roeiboot. 

De pont, die vorig jaar in gebruik is genomen (zie foto), is geheel 

nieuw gebouwd en draagt de naam ‘Ome Piet’, naar de laatste 

pontbaas Piet Eilander (1906 -1993) van de vorige pont. ‘Ome 

Piet’ vaart op afroep. Bij de aan- en afvaart punten van de pont 

staat een bord met daarop het mobiele nummer van de pontbaas. 

De prijs om overgezet te worden is 50 cent. 

 

De pont over het 

Nieuwe Meer, 

het motorschip 

Helena (1956, 

Zaandam), is van 

Rederij Oever-

loos en vaart van 

de Noordoever 

van het Nieuwe 

Meer bij C, de 

steiger bij Pavil-

joen Aquarius, 

naar de zuidzijde 

bij D, het Wil-

genlaantje bij 

pannenkoeken-

boerderij Meer-

zicht. Daar is in 

2011 een nieuwe 

steiger gebouwd. 

Een oversteek 

kost 1 euro per 

persoon, 50 cent 

voor een fiets. Kleine kinderen en huisdieren worden kosteloos 

vervoerd. 

Voor een klein rondje Nieuwe Meer kan de ringvaart dus worden 

overgestoken met ‘Ome Piet’, kosten 50 cent per persoon, en het 

Nieuwe Meer met rederij Oeverloos, kosten 1 euro per persoon 

en 50 cent per fiets. Van de Ringdijk naar de oeverlanden is de 

brug in de oude Haagseweg beschikbaar, bij B. De afstand tussen 

brug en aanlegsteiger van de pont over het meer is een ongeveer 

een kilometer. 
 

Informatie over de pont buiten de vaardagen is aan te vragen 

via e-mailadres: veerpont@nieuwemeer.info  

Rederij Oeverloos is bereikbaar via: www.rederij-oeverloos.nl 

 

Bijdrage straatfeesten ook in 2012 beschikbaar 
Jaarlijks stelt de gemeente een bedrag beschikbaar voor 

straatfeesten. Daarvoor moet u als initiatiefnemer van het feest, 

het volgende doen. U begint met het uitnodigen van uw buren en 

organiseert het feest zelf. Op de website van de gemeente 

(www.amstelveen.nl) vindt u een meldingsformulier ‘straat-

feesten’. U moet het formulier ingevuld en ondertekend sturen 

naar: gemeente Amstelveen, afdeling vergunningen & ont-

heffingen, postbus 4, 1180 BA Amstelveen. 

De gemeente stuurt uw melding na ontvangst door naar Hans de 

Weers, wijkwelzijnswerker Stichting Cardanus. 

Als u niet beschikt over internet, kunt u het formulier opvragen 

bij Evelien Bouwer, afdeling vergunningen en ontheffingen: 

(020)5404405. 

Tot slot alle voorwaarden op een rijtje om in aanmerking te 

komen voor de gemeentelijke bijdrage: 

 minimum aantal deelnemers straatfeest 30 personen. 

Maximum aantal deelnemers is 150 personen; 

 buurtgenoten zijn uitgenodigd; 

 alleen zwakalcoholische dranken worden geschonken en niet 

tegen betaling; 

 geen overmatige geluidshinder; 

 u stelt minimaal één foto met onderschrift beschikbaar voor 

publicatie in de wijkkrant; 

 

 

 

 
Straatfeest in Bovenkerk-Oost in 2011. 

 

 maximale vergoeding is 40% van de kosten per BBQ 

(maximum € 250,00). 

 

Dien tijdig uw verzoek om subsidie in via www.amstelveen.nl , 

want op is op!
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Column van Cor de Horde
Talent in Bovenkerk 

Kijkt u wel eens naar de programma’s ‘Voice of Holland’ 

of ’Holland got talent’? Ik niet meer. Ik ben ermee 

gestopt. Het werd mij te commercieel en te 

voorspelbaar. En bovendien werd ik arm van al die 

sms’jes. Maar ik heb een nieuw soort talentenjacht 

ontdekt. Ik ga op zaterdagavond naar het Bovenkerkse 

Noorddamcentrum, waar Hans Pappot zijn talentencafé 

openstelt. Daar kan ik het aanstormend talent uit eigen 

dorp beluisteren en bewonderen. Dat is een stuk leuker 

dan die voorgekookte televisieshows. En ik hoef me ook 

niet meer te ergeren aan figuren als Gordon en Nick van 

Simon. 

Talentenjachten zijn er natuurlijk altijd geweest. Op de 

plek, waar nu het Noorddamcentrum staat, vond je 

vroeger het zogenaamde patronaatsgebouw. En daar 

werden destijds onder auspiciën van de KAJ (de 

Bovenkerkse arbeidersjeugd) zo nu en dan 

talentenjachten georganiseerd. Ik kan me nog goed een 

van de deelnemers van toen herinneren: ene Jopie of 

Joop van den Ende. Zo heette-ie geloof ik. Kent u hem 

nog? Maar dan spreek ik wel van een paar jaartjes 

geleden hoor. 

Op een recente zaterdagavond in mei was er weer zo’n 

talentenavond in Bovenkerk. Nee, er viel niks te winnen, 

maar er was wel van alles om van te genieten. De 

vriendenband Too Simple stond in het 

Noorddamcentrum enthousiast te musiceren met naast 

hun bekende repertoire mooie nieuw ingestudeerde 

nummers als Fake Plastic Trees van Radiohead en een 

prachtig nummer van Brian Ferry waarvan ik de titel 

even kwijt ben. De jongens uit Bovenkerk hadden ook  

 

een stel vriendjes  meegenomen, namelijk de muziek- 

makende jeugdige familieleden van hun bloedeigen 

bassist Meindert: drie zoons en een nichtje, die naar 

mijn idee zomaar de Voice of Holland kids zouden 

kunnen winnen. Een schitterend zangeresje met een 

zuiver en ritmisch stemgeluid. Een neefje van dertien  

op saxofoon, die de sterren van de hemel toeterde, 

werkelijk een lust om naar te luisteren. Trotse vader 

Meindert  vertelde me: ‘We repeteren gewoon bij mij 

thuis in de huiskamer. Het is er wel eens hard aan toe 

gegaan. Het plafond kwam toen naar beneden. Maar je 

moet wat over hebben voor de muziek’. Het leukste van 

deze Buskermolenband is dat het plezier er van af spat. 

Je wordt er vanzelf ook vrolijk van. 

Het enige spijtige van zo’n talentenavond is dat er zo 

weinig mensen van op de hoogte zijn. Er hadden veel 

meer Bovenkerkers van mee kunnen genieten. Tja, wat 

wil je? Het blijven amateurs en die houden zich niet 

bezig met reclame en marketing . Datzelfde geldt ook 

voor de andere Bovenkerkse groepen zoals Almost 

Famous, Gert meets Oscar, Wanda and the Bovenkerk 

Boys en de Bluesbusters, die overigens wel ruim 

vertegenwoordigd waren op deze avond. Bovenkerk 

barst van het muziektalent. Geen ‘palingsound’ maar 

echte  ‘Bovenkerksound’. Op zaterdag 6 oktober zijn al 

die Bovenkerkbandjes weer allemaal bij elkaar tijdens 

het evenement Rock bij de Urbanusklok in hetzelfde 

Noorddamcentrum.  De heilige Urbanus is, voor zover ik 

weet, geen patroonheilige van de muzikanten, maar hij 

heeft deze getalenteerde gasten wel  zijn zegen 

gegeven. 

 

Activiteiten in Bovenkerk 
Zoals de doorgewinterde Bovenkerkers weten, zijn er in het dorp 

een paar locaties waar voor de bewoners activiteiten 

georganiseerd worden. Zoals in het VOKA (Voor Onze Kinderen 

Alles) gebouw, waar vroeger veel voor de jeugd werd georgani-

seerd. Helaas zijn de tijden veranderd en is er niets meer over 

van de hobbyclubjes, tafeltennis, judo en sinterklaasfeesten. 

Komt dit weer terug? De tijd zal het leren. Nieuwe bewoners 

vragen zich wel eens af: ‘Wat is dat houten gebouwtje op de 

Vierlingsbeeklaan?’ Dat is het VOKA-gebouw, een statement in 

het dorp, met deze activiteiten. 

VOKA-gebouw 

Maandag: Yoga, 10.30-12.00 uur; Boksen, 18.00-21.00 uur,  

Dinsdag: Gym, 20.30-21.30 uur,  

Woensdag: Klaverjassen, 18.00-23.00 uur, 

Donderdag: Muziek Yoga 9.30-12.30 uur; Yoga,19.00-20.00 uur, 

Vrijdag: Boksen, 18.00-21.00 uur.  

Elke derde zondag vd maand, 10.00-13.00 uur: de Vogelvriend. 

Voor informatie over de activiteiten of huur van de zaal kunt u 

contact opnemen met: mevr. R. Tates, penningmeester/secretaris, 

6411427,  of mevr. A. v/d Burg, voorzitter, 8222809. 

 

Zonnehof 

Ook het Zonnehof aan 

Salamander heeft ruimte 

voor diverse activiteiten. 

Doordat Cardanus gestopt 

is met de activiteiten, is 

de agenda daar behoorlijk 

leeg. Op zondagmiddag 

vanaf 14.00 uur kunt u 

gezellig een kop koffie 

drinken. Op het moment wordt er alleen voor de bewoners van 

het pand aan activiteiten gedaan, maar er zijn nog mogelijkheden 

voor mensen van buitenaf. Voor feesten, vergaderingen en 

workshops is het grand café te huur, telefoon: 020-4261260. 

 

Noorddamcentrum 

In het Noorddamcentrum zijn dagelijks veel verenigingen actief. 

Zo kunt u er bridgen, toneel spelen bij TOBO, zingen in het 

Barbershopkoor en volksdansen. 

Op de website vindt u alle informatie : 

www.noorddamcentrum.nl/verenigingen 
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Voorkom oplichting, let op! 
Jaarlijks worden veel mensen het slachtoffer van oplichters aan 

de deur. Met een smoes of soms zelfs met geweld komen zij 

binnen waarna het slachtoffer wordt bestolen. De daders zien er 

vaak betrouwbaar uit en hun verhaal is geloofwaardig. Met 

allerlei smoezen of ‘babbeltrucs’ weten oplichters en overvallers 

iedere keer weer hun slag te slaan. Ze bellen aan en stellen zich 

voor als pakketbezorger, thuiszorgmedewerker, medewerker   

van uw ziektekostenverzekeraar, energiebedrijf of bank. 

Bankmedewerkers komen niet aan de deur en nemen ook nooit 

telefonisch contact op om uw pincode te vragen. Betaal ook geen 

kosten voor pakjes die u niet heeft besteld.  

 

Iemand aan de deur? Let op! 

 Doe nooit zomaar open! 

 Kijk eerst door het raam, deurspion of gebruik de intercom. 

 Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen, vraag om 

een legitimatie. 

 Wees bedacht op zielige praatjes of smoezen die oplichters 

gebruiken om binnen te komen. 

 Geef nooit uw bankpas/ pincode af. 

 Blokkeer direct uw bankpas wanneer u bent bestolen of 

opgelicht. 

 Afspraak met een bedrijf aan huis? Zorg dat er een bekende 

bij u aanwezig is. 

 

Vertrouwt u het niet, bel dan meteen de politie op 112. 
 

 

 

 

Oproep 
Gedurende de werkzaamheden aan de riolering en de herbe-

strating in de Bosboom Toussaintlaan (Bovenkerk-West) in juni 

vorig jaar (2011) zijn er scheuren ontstaan in de betegeling van 

onze badkamer. De badkamer is begin 2010 volledig gere-

noveerd en betegeld. 

Tijdens de werkzaamheden hebben grote graafmachines met veel 

geweld straatstenen voor het huis schoon staan schudden. Soms 

leek het wel een aardbeving en stond het servies te rinkelen. We 

waren af en toe bang dat de lampen naar beneden zouden komen! 

Ondanks het feit dat de scheuren tijdens de werkzaamheden zijn 

ontstaan, kunnen de scheuren volgens de verzekeraar van de 

Gemeente Amstelveen zijn veroorzaakt door ‘verschillend 

krimpgedrag’ van de geplaatste badkamerwand. De verzekeraar 

zegt dat er hierdoor geen causaal verband is tussen de 

werkzaamheden en de gescheurde tegels. 

Inmiddels heb ik vernomen dat er mogelijk meerdere huizen in 

Bovenkerk schade hebben opgelopen tijdens de werkzaamheden. 

Heeft uw huis ook schade? Neem dan contact met mij op zodat 

wij samen aannemelijk kunnen maken dat er wel degelijk een 

causaal verband bestaat tussen de recente werkzaamheden en de 

schade. Ik kom ook graag met u in contact als u eventuele schade 

al vergoed heeft gekregen. 

Telefoon 020-8894111 (na 19.00 uur) of d.verzijl@ziggo.nl. 

POLITIE AMSTERDAM/AMSTELLAND 

WIJKTEAM AMSTELVEEN-ZUID 

De duo-buurtregisseurs voor Bovenkerk,  

Sandy Alberts en Sandra Lonnee,  

zijn onderdeel van Wijkteam-Zuid, Zetterij 6 

en bereikbaar via tel.: 0900-8844. 
Politie houdt spreekuur op 20 juni voorafgaand aan 

bewonersplatform om 19.30 uur in het Noorddamcentrum. 

 

BEWONERSPLATFORM BOVENKERK 

Bovenkerkers met vragen over Bovenkerk en 

bijvoorbeeld burenhulp kunnen terecht bij het 

bewonersplatformbestuur: 

Per adres: Johan van Rijt, 

Noorddammerlaan 109, 1187 AC Amstelveen, 

E-mail: bovenkerk@wijkplatform.info 

of tel.: 020-6412497. 

 

 
 

Het bewonersplatform vergadert drie keer per jaar. 

Het platform heeft geen vaste samenstelling, de bezoekers 

vormen samen het platform. Eens in de vier jaar kiest de 

platformvergadering het bestuur. 

 

De volgende platformvergadering is op 

woensdag 20 juni 2012 in het Noorddamcentrum. 

U bent om 20.00 uur van harte welkom. 

Spreekuur politie is een half uur voorafgaand aan de 

vergadering om 19.30 uur, in een aparte ruimte. 

 

Onderwerpen die tijdens platformvergaderingen aan de orde 

komen, zijn Bovenkerkse zaken: gevaarlijke situaties, 

verkeer, groenonderhoud, wegen, kinderspeelplaatsen en 

voorzieningen voor ouderen. Tussentijds kunt u ook zaken 

aan het bestuur voorleggen. Zie voor contact hierboven. Alle 

informatie over het Bewonersplatform vindt u op de website: 

www.wijkplatformsamstelveen.nl. 

Colofon 

Nota Bene Bovenkerk, 

juni 2012, nr. 74, jaargang 18. 

Nota Bene Bovenkerk is de wijkkrant voor Bovenkerk 

in opdracht van het bewonersplatform. 

 

Redactie: 

Ritza Brown, Cor de Horde, Tjakke Schuringa, 

Sietse Bouma (Cardanus opbouwwerker, hoofdredacteur), 

Doeko Cornelissen (Cardanus medewerker wijkkranten) 

 

Graag uw reacties of kopij aan de redactie: 

Lindenlaan 75, 1185 LC, Amstelveen 

E-mail: wijkkranten@cardanus.nl 
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