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Molenbuurt hief gezamenlijk het glas!

Wooncompagnie in samenwerking
met het Molenbuurtcomité heeft afgelopen zaterdagnamiddag op winterse en feestelijke wijze het glas geheven. Dat gebeurde net als vorig jaar
op het schoolplein van basisschool de
Trimaran. Glühwein en vuurkorven
zorgden voor verwarming.
Doel van de bijeenkomst is om het
saamhorigheidsgevoel in de buurt
te versterken.
Het Molenbuurtcomité bestaat uit
een groepje vrijwilligers uit de buurt,
die het afgelopen jaar regelmatig
met de gemeente en Wooncompagnie overleg heeft gehad waarbij de
leefbaarheid in de buurt ter sprake
kwam.
In oktober is een eerste project georganiseerd. De kale steeg van de flats
aan de Poldermolen is opgevrolijkt
met 4 grote plantenbakken. Ook
zijn er muurmanden opgehangen
aan de gevels van de flats aan de
Wind- en Poldermolen. “Wij willen in de toekomst graag nóg zelfstandiger worden, om samen met u
onze buurt mooier en leefbaarder te
maken. Goede ideeën zijn daarom
altijd welkom en kunnen voorlopig
worden gestuurd naar info@wooncompagnie.nl onder vermelding van:
Molenbuurtcomité. Per post kan
ook, Postbus 160, 1620 AD Hoorn.
Wij hebben als buurtcomité ook een
eigen website: www.molenbuurtcomite.nl Beslist een kijkje waard!”

Veranderingen bij
de GGD ZaanstreekWaterland per
1 januari 2010

Bij de GGD Zaanstreek-Waterland vindt met ingang van 1 januari 2010 een aantal belangrijke veranderingen plaats. Hierdoor telt
de GGD Zaanstreek-Waterland
in het nieuwe jaar bijna tweemaal
zoveel medewerkers.
Op 1 januari is er één integrale Jeugdgezondheidszorg. De samenvoeging
van de Jeugdgezondheidszorg 0-4
jaar van Evean en de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van de GGD is
vanaf dat moment een feit. De zorg
voor kinderen van 0 tot 19 zal verder gaan als één organisatie onder de
naam Jeugdgezondheidszorg GGD
Zaanstreek-Waterland.
De locaties van de consultatiebureaus blijven dezelfde, ook blijven
dezelfde medewerkers het vertrouwde gezicht voor de jeugdgezondheidszorg. Wel verandert per
1 januari het telefoonnummer via
welke de jeugdgezondheidszorg 0-4
jaar bereikbaar is. Het nieuwe telefoonnummer is: 075-651 8340.
Ook wordt het Advies- en Steunpunt
Huiselijk Geweld, voor alle meldingen rondom huiselijk geweld,
kindermishandeling of andere bedreigende situaties voor kinderen
en jeugdigen, vanaf 1 januari door
de GGD uitgevoerd.

RK Kerk Edam

In navolging tot andere parochies is
besloten om leken meer te betrekken
bij avondwaken en uitvaartdiensten
om de priesters wat te ontlasten.
Daarom is deze werkgroep opnieuw
van start gegaan. Gelukkig kan de
kerk putten uit de enorme ervaring
op dit gebied van de heer Cor Breed
en heeft hij toegezegd voor de begeleiding van de nieuwkomers te
zullen zorgen.

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door
Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie
van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor
u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats
een hedendaagse foto gemaakt.
Wie gedacht had dat er (in Edam
althans) nooit iets is veranderd
komt bedrogen uit!
Wandel mee met Jan Bouwes en
geniet van de korte verhaaltjes en
het unieke fotomateriaal!

De Noordervesting

Deze prachtige foto is genomen naast de Noorderbrug bij het kerkhof in 1908. Een van de jongens is de
dan 8-jarige Tjomme de Boer. Hij staat naast de baanveger met witte kraag.
Ook in die jaren gingen er al honderden Volendammers van hier uit naar Oosthuizen, vandaar ook de
Volendammer baanveger. Deze Tjomme de Boer begon jaren later samen met een compagnon - de heer
Heitman - een schildersbedrijf. Maar toen Heitman stopte richtte Tjomme de Boer samen met zijn nieuwe
compagnon Koekkoek het Waterlands Schildersbedrijf (WSB) op.
Helaas weet ik niet wie deze Volendammer baanveger is en aangezien deze man er zo duidelijk op staat
zijn er beslist wel lezers van mijn stukjes uit Volendam die misschien weten wie hij is. Ik hoop in ieder geval
op reacties uit Volendam (372 569).

‘Van zaadje tot plant’

Foto’s volkstuinders op jaarvergadering
van Tuindersvereniging Edam
Aan het Oorgat liggen sinds 1976 de
28 tuinen van Tuindersvereniging
Edam. De vrouwelijke leden ‘rukken op’; naast 22 mannen zijn er
nu zes lid en de nieuwe voorzitter
is ook een vrouw.
De mannen winnen het nog in jaren
tuinen. Velen zijn al vanaf de oprichting lid, de oudste is bijna tachtig. Ze
bewerken hun tuin vakkundig, trots
en met veel plezier, zéker als de opbrengst meevalt.
Hobby
Leo Everaars is een van de mensen
van het eerste uur: ‘Vroeger deed je
het om van te eten, maar het wordt
steeds meer hobby.’
Al zijn ze nog in de minderheid:
niet iedereen doet het voor de oogst
van groenten, uien en aardappels;
zij vinden de bloemen het belangrijkste. ‘Ik had bij mijn vorige huis
een grote tuin met veel bloemen; nu
niet meer, daarom wilde ik een extra
stukje grond,’aldus een hunner.
Weinig verloop
Een wachtlijst is er niet echt, tot nu
toe kon iedereen die zin had een tuin
huren, al is het verloop klein.

Q Niko Kemper (boven) en Leo Everaars zijn zomers dagelijks te vinden aan het Oorgat

Maandag 11 januari hebben ze hun
jaarvergadering in De Harmonie.
Wil Spanjer, als eerstejaars nog een
groentje op de tuin, maakte foto’s van
alle tuinders in het afgelopen jaar en
toont ze op de jaarvergadering.
Prachtig om te zien!
Een van hen is Niko Kemper, die in
de zomer dagelijks op de tuin te vinden is. ‘Het leuke is het zelf optelen
van de plantjes, dus van zaadje tot
volwassen plant. Van week tot week
zie je het wat worden. Dat blijft elke
keer prachtig om te zien.’

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
17-12 David Everardus Johannes,
z.v. E.J. Visser, en: A.G.E.M. Keijzer; 19-12 Ray Cornelis Johannes
Maria, z.v. W.N.M. Schilder, en:
N.A.C.E. de Jong; 28-12 Nick Hendricus Cornelis, z.v. E.H.T.M. Kwakman, en: C.A. Kes; 03-01 Rowan, z.v.
T.J. Jonk, en: S.G.M. Runderkamp;
04-01 Kyra Wilhelmina Maria, d.v.
L.J.J.M. van Vlaanderen, en: J.J.W.
Kwakman;
Ondertrouwd:
Antonius Johannes Vincentius Jozef
Trum, en: Francisca José Blankenzee; Jeroen de Waart, en: Manda
Isabelle Eijlander; Thomas Josephus Ignatius de Wit, en: Angela Catharina Geertruida Snoek; Casper
Smidt, en: Lucia Jacoba Maria van
der Velden;
Getrouwd:
Thomas Johannes Albertus Havik,
en: Geertruida Margretha Maria
Tol;
Overleden:
18-12 Cornelis Alfonsus Maria
Schilder, 65 jaar; 21-12 Hanna Gezina Hengeveld, 89 jaar, w.v. H.
Dijkstra; 27-12 Anthonia Maria
Versteeg, 96 jaar, w.v. H.T. van Dijk;
01-01 Harmannus van der Lijn, 93
jaar, w.v. J. Venema; 04-01 Albertus
Antonius Maria Kap, 67 jaar, e.v.
T.H.M. van Wattingen; 07-01 Jacob
Steur, 73 jaar, e.v. H.M.J. Mol;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
B.A. Mac Donald, geboren 25 februari 1982; A.M. Potter, geboren 12
oktober 1977; J.B. Potter, geboren
23 juli 1979; H. Bakker, geboren 24
november 1966;
Vertrokken naar onbekende bestemming:
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de
gemeentelijke basisadministratie
staan ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer op dat
adres staan ingeschreven.
B.R. Hartsuiker, geboren 27 november 1978. Datum uitschrijving 3 november 2009; J. Wilken, geboren 20
januari 1987. Datum uitschrijving 5
november 2009; C. Gottowik, geboren 28 januari 1972. Datum uitschrijving 5 november 2009; J. Bechara, geboren 12 november 1983.
Datum uitschrijving 12 november
2009; M.W. IJben, geboren 27 april
1966. Datum uitschrijving 3 december 2009; M.A.J.P. van Beek,
geboren 26 september 1970. Datum
uitschrijving 3 december 2009; P.E.
Evans, geboren 31 december 1965.
Datum uitschrijving 7 december
2009; J.M. Witkowski, geboren 13
maart 1982. Datum uitschrijving 7
december 2009

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken bij
het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes
weken en vangt aan één dag na de
datum van het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten
de naam en het adres van de indiener,
de datum en een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven
waarom hij of zij het niet eens is met
het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus
180, 1130 AD Volendam.

