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Gratis trainingen in
Edam-Volendam!!

29 oktober, 14:00-16:30 uur Themabijeenkomst “Signaleren en
herkennen van laaggeletterdheid”
in de Meerwijk Bibliotheek Edam.
20 & 27 november, 19:00-21:30
uur Workshop: Train de Trainer
Budgetbegeleiding (2 dagdelen)in
de Bibliotheek in Volendam;
19 & 26 november, 13:30-16:30
uur Training (preventieve) huisbezoeken;
19 november, 19:00 - 22:00 uur
Workshop (Introductie) Sociale
media (Facebook, Twitter, Linkedin)
locatie wordt nader bekend gemaakt;
21 & 28 november, 19:00 - 22:00
uur Training Communicatie door
Tom Kras (van Kras Communicatie trainingen)locatie wordt nader
bekend gemaakt.
Speciaal voor organisaties:
31 oktober 19:30 - 21:30 uur Clinic: Ben ik in beeld? Voor startende en ondernemende organisaties.
locatie wordt nader bekend gemaaktBij voldoende aanmelding
worden deze trainingen op locatie
gegeven.
Vrijwilligers- en maatschappelijke
stage makelaars: T. 06-47569294
T. 06-46056264 www.vrijwilligerswerk-edamvolendam.nl E: vrijwilligersmakelaar@edam-volendam.nl

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!

Restaurant Het
Geheim van Edam
serveert Puur Menu!

Tijdens de Puur Restaurant Week
(22 t/m 28 oktober) kun je bij Het
geheim van Edam in Edam genieten van een Puur Menu met zoveel
mogelijk biologisch, Fairtrade en
duurzame vis.
Het doel van de Puur Restaurant
Week is om de consumptie van duurzame en vooral ook lekkere producten in de horeca te vergemakkelijken
en te promoten. In de supermarkt kun
je al kiezen uit een breed assortiment
aan h’eerlijke producten die beter
zijn voor mens, dier en milieu. Tijdens de Puur Restaurant Week kun je
ook tijdens een avondje uit bij restaurant Het geheim van Edam ‘Puur
Genieten’ van de beste gerechten op
eerlijke wijze bereid.
Het geheim van Edam werkt eigenlijk altijd al zoveel mogelijk met pure
ingrediënten en producten, en deze
week is voor hen dan ook een extra
gelegenheid om u daarmee kennis
te laten maken. Zoals gebruikelijk
is ook het Puur Menu een Geheim
menu, tot het moment dat het gerecht
op tafel staat is het geheim wat er geserveerd gaat worden. Natuurlijk kunt
wel aangeven of er iets is dat u niet
mag eten of gewoon niet lekker vindt,
een geheel vegetarisch menu is ook
mogelijk indien u dat aangeeft.
Het puur menu is een vijf gangen
menu voor de prijs van € 30,- per
persoon. Dus voor de prijs hoeft u
het al helemaal niet te laten.
Duurzame ingrediënten winnen in de
horeca aan populariteit. ‘Een gerecht
met een goed verhaal smaakt beter.
Niet alleen omdat het beter voelt,
maar ook omdat de herkomst van
ingrediënten bepalend is voor de
kwaliteit’, aldus Ramon Beuk ambassadeur van de Puur Restaurant
Week. Deze week wordt georganiseerd door Puur! uit eten: dé duurzame culinaire gids in samenwerking
met Stichting Max Havelaar: het
keurmerk voor Fairtrade.
Hoe kun je een Puur Menu reserveren? Wil je ook ‘Puur Genieten’
tijdens de Puur Restaurant Week?
Reserveer dan uw tafel bij Het geheim van Edam via 0299 371 070
en vraag naar het Puur Menu!

De Voorhaven – donkere kant
Hier staat de bekendste fietsenmaker die Edam ooit heeft gehad,
Jan Steenmeijer. Hij is hier aan het
werk op de stoep. Alleen bij regen
en kou werkte hij binnen.
Maar zoals hij hier staat herinnert
elke Edammer hem. Het was een

vrijgevochten vrijgezel, die alleen
fietsen herstelde (en niet verkocht)
en iedereen zo snel mogelijk hielp
en tevreden stelde met grappen
en grollen.
Maar in zijn vrije tijd behoorde hij
tot het meubilair van de Rito (nu

de Boei) waar hij bijna dagelijks
zat te klaverjassen, waar hij heer
en meester in was. Ook deze bekende en geliefde Edammer is veel
te vroeg overleden. In 1981 aan
een hartstilstand. Hij werd maar
58 jaar.

Burgerlijke stand

Geboren:
29-09-2012 Lisa Maria Steur, d.v.
A.J.M. Steur en V.M.M. Molenaar;
28-09-2012 Mink de Koe, z.v. F.S.
de Koe en F. Smit;
Ondertrouwd:
Danny Nicolaas Albertus Berkhout
en Irene Afra Cornelia Neels;
Getrouwd:
Darryl Glenn van der Peijl en Kimberly Huijbers; Johannes Everardus Tuijp
en Alida Elisabeth Maria Bien
Overleden:
27-09-2012 Edwin Theodorus Binken, 41 jaar; 02-10-2012 Kasper
Koorn, 78 jaar w.v. W.T. Deelstra;
06-10-2012 Bruno Petrus Heijnis, 73
jaar e.v. P.M. Schilder; 03-10-2012
Jerry Braaksma, 34 jaar.
Voornemen tot uitschrijving
uit de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel
66 van de Wet GBA is een ieder verplicht na verhuizing hiervan schriftelijk aangifte te doen binnen vijf
dagen na verhuizing. De hierna genoemde personen hebben verzuimd
dit te doen. Daarom zijn wij op grond
van artikel 47 lid 2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens voornemens om de
bijhouding van de persoonslijst van
de volgende personen op te schorten
in verband met vertrek naar Land Onbekend. Een dergelijke opschorting
betekent dat u niet meer als ingezetene in de bevolkingsadministratie
van Edam-Volendam bent geregistreerd. Dit heeft als direct gevolg
dat er met ingang van de datum van
deze brief geen documenten, zoals
een uittreksel uit de bevolkingsadministratie, paspoort of rijbewijs,
meer kunnen worden verstrekt. Het
kan ook financiële consequenties met
zich meebrengen voor bijvoorbeeld
de huurtoeslag, kinderbijslag en wellicht een eventuele uitkering.
Y.I.L Bellasini, geb. 26 mei 1982; A.
Azouagh, geb. 24 februari 1989; E.
Plomp, geb. 14 april 1972.

Jonge Edammers winnen allebei € 40.000,-!

Morgan Knibbe op weg als regisseur
op studiereis naar Schotland mocht.

Twee prijswinnaars van de drie
prijzen, die het `Wild Card`film
fonds jaarlijks ter beschikking
stelt, zijn in Edam terechtgekomen. Morgan Knibbe en Thomas
Vroege respectievelijk afgestudeerd aan de Nederlandse Film
en TV Academie en de film opleiding Sint Joost in Breda wonnen
een budget van maar liefst veertig
duizend euro ieder.

Griekenland
Met het nu verdiende budget wil
Morgan een film maken die diepgang
geeft aan de vluchtelingenproblematiek aan de randen van Europa.
“Ik was al eens in Griekenland en
maakte daar een korte film vanuit
een vluchtelingenkamp, maar wil dat
project nu met al mijn kennis en opgedane ervaring goed afronden door
op zoek te gaan naar de diepgaander
antwoorden rond het vluchtelingenvraagstuk dan de oppervlakkige reportages die je op het nieuws ziet. “

`Is het niet bijzonder, twee keer een
stimuleringprijs voor twee Edamse
jonge filmers? Morgan Knibbe
is trots op zijn prijs, maar net zo
goed op de prijs van zijn stadgenoot die met de film “De Zoon
en de Vreemdeling” het bedrag
binnensleepte en zo, net als Morgan, een nieuwe film kan maken.
Oerdrift
De film van Morgan heet ‘A twist in
the fabric of Space’ en is een film die
in vier hoofdstukken het leven van de
mens belicht. “De mens wordt geboren in chaos, probeert daar structuur
in aan te brengen en dan deze structuur weer te doorbreken wat eindigt
in een extatische heilige ervaring in
oerdrift,” lepelt Morgan filosofisch
op, als je hem vraagt naar de inhoud van zijn film, waarin hij ook
pornoacteurs heeft laten meedoen.
Pornoacteurs
“Het is niet zo heftig als je zou denken uit alle recensies, maar dat vin-

Vette feestfilm
Nee, professioneel drummer is hij
niet geworden, al heeft hij daar jaren hard voor gewerkt. `Met film
kan ik een groter publiek bereiken
door de verschillende disciplines
beeld en geluid met elkaar te vermengen, we hebben in de laatste
film ook het geluid en de muziek
zelf geproduceerd.
n Morgan Knibbe won net als plaatsgenoot Thomas Vroege een prestigieuze prijs

den journalisten nou eenmaal leuk,
pornoacteurs in een debuutfilm.
Het is maar een klein onderdeel in
het geheel.’ Morgan hoopt dat na
de vertoning op het Singelfestival
nog vele Edammers naar het IDVA
in Amsterdam zullen gaan waar de
film nog draait van veertien tot vijf en
twintig november, zodat ze zelf kunnen beoordelen wat ze ervan vinden.

Op TV
“Oh ja, hij komt ook nog ergens in
november op de TV maar ik dacht
om twee uur ´s nachts, dus je kunt
beter even naar Amsterdam gaan.”
Het is de derde korte film die Morgan maakte voor de opleiding en al
eerder won hij een prijs namelijk de
‘VPRO documentaire prijs’ waarvoor hij met de hele crew vijf dagen

Regisseren voeren is het vak geworden van Morgan Knibbe, al
moet hij momenteel rond komen
van twee baantjes, in de horeca en
de thuiszorg. `Maar liever regisseer
ik en als mensen een vette feestfilm
van hun trouwdag willen kunnen ze
me ook mailen hoor (mork@workofmork.nl). Niks is te gek voor
Morgan als hij zijn carrière maar
kan doorzetten.

