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Edam-Volendam
start ‘rolstoelpool’

Het is voor iedere inwoner van de
gemeente Edam-Volendam, die
slecht ter been is en af en toe een
rolstoel wil gebruiken, voortaan
mogelijk om voor maximaal 3 dagen een rolstoel te lenen!
Met een rolstoel uit de ‘rolstoelpool’
kan er toch een middagje worden
gewinkeld of wordt het mogelijk
om een dagje op pad te gaan met de
(klein)kinderen. Bij de receptie van
het St. Nicolaashof en De Meermin
staan rolstoelen klaar!
Het gaat om een proef van 1 jaar
(tot februari 2014). De gemeente
wil graag weten of een rolstoelpool
veel gebruikt gaat worden. Met deze
proef hoopt de gemeente het mensen makkelijker te maken om mee
te blijven doen in de samenleving.
Als de rolstoelpool een succes is,
dan is de kans groot dat deze voorziening blijft bestaan en misschien
zelfs wordt uitgebreid.

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!

NU in de boekwinkel:
Deel 2 voor de liefhebbers
van Oud Edam

Hoe gaat het in zijn werk?
Het is de bedoeling dat de rolstoel
vooraf gereserveerd wordt. Dit kan
bij de receptie van het desbetreffende verzorgingshuis. De rolstoel kan
maximaal 3 dagen worden geleend
op vertoon van een identiteitsbewijs.
Bij het ophalen dient een gebruikersovereenkomst te worden getekend.
Wat kost het?
Voor het lenen van een rolstoel moet
€ 50,- borg worden betaald. Deze
borg dient vooraf contant te worden betaald aan de receptie van het
verzorgingshuis. Indien de rolstoel
binnen de afgesproken termijn en
in goede staat wordt geretourneerd,
dan wordt de betaalde borg teruggegeven. Als de rolstoel, zonder tegenbericht en niet op de afgesproken
datum wordt ingeleverd, moet er €
10,- leenvergoeding per dag worden betaald.
Informatie en reserveren
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de
receptie van het verzorgingshuis.
St. Nicolaashof: (0299) 398 200
De receptie (ingang Gouwzee) is
alle dagen geopend van 07:30 uur
tot 21:00 uur.
De Meermin: (0299) 392 500
De receptie is op werkdagen geopend
van 08:30 uur tot 17:00 uur.
In het weekend van 10:00 uur tot
13:00 uur.

Gezocht: versterking
vrijwilligersteam!

De Speelderij kan weer wat vrijwilligers gebruiken. Met name op
de zaterdagmiddag (14.30-17.00
uur) en voor de schoonmaak van
het gebouw eens in de week.
Wie heeft zin als vrijwilliger de
speeltuin mogelijk te maken voor de
vele duizenden kinderen van Volendam en Edam?
Op zaterdag 6 april gaat de speeltuin weer open!
Informatie over Speeltuin De
Speelderij, aanmelding als vrijwilliger, de mogelijkheid tot sponsoring en wat al niet meer, Ria
Uitentuis, tel. 0299-372819 of Hans
Schoorl, tel. 0299-364308.
Kijk voor meer informatie ook op
www.speelderij.nl of stuur een mail
naar info@speelderij.nl.

De Nieuwehaven

Dit leuke pandje dat nog steeds op de Nieuwehaven staat is niet veel veranderd.
Dit was de bloemenwinkel van Jaap Kieft, die zijn tuin aan de overkant van de Nieuwehaven had,
naast de droogloodsen van de firma Theengs (hout) en het schildersatelier van Wijnand Nieuwenkamp.
Er zullen er van deze foto niet veel verkocht zijn in Edam. Deze foto kwam ik tegen op een ruilbeurs in
Amsterdam en werd verzonden op 7-11-1910 vanuit Edam naar Baarn. De foto werd gemaakt door W.
Schotsman. Ik vond het een mooie plaat en was er blij mee!

Burgerlijke stand

Geboren:
15-02-2013 Kent Beemsterboer
z.v. W.N.H. Beemsterboer en N.
Schouten; 18-02-2013 Jan Laurentius Nicolaas Leek z.v. L.N. Leek en
J.M.G. Smit;
Ondertrouwd:
René Joseph Maria Bond en Cornelia
Catherina Koning; Bruno Cornelis
Maria Schilder en Johanna Geertruida Maria Molenaar;
Getrouwd:
Cornelis Jacobus Maria Tol en Catharina Afra Alida Koning;
Overleden:
20-02-2013 Sylvia Kroon, 44 jaar
20-02-2013 Aaltje Kroon, 84 jaar,
e.v. K. Tuip;
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.
J.J. Sier, geboren 19 oktober 1984
Datum uitschrijving 13 dec. 2012.
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.

‘Kunst opStap’ geeft mensen creatieve dag in Edam-Volendam
‘Kunst opStap’ is een nieuw initiatief om bezoekers van Edam-Volendam kennis te laten maken met
de beginselen van de schilderkunst
èn de mooie gemeente! Ella Aberson en Angelique van den Hogen
starten dit voorjaar met workshops
aan groepen en een Kunstproeverij, voor mensen die ‘gewoon eens
vrijblijvend kennis willen maken
met schilderen’.
De een (Ella) gaf naast haar werk als
wijkverpleegkundige les, de ander
(Angelique) was een talentvol cursist,
werkzaam bij het OM in Amsterdam.
Zo leerden de Edamse en de Volendamse elkaar kennen. Ella Aberson is
autodidact, volgde zeven jaar lessen
bij een kunstschilder en geeft nu al
weer bijna 20 jaar zelf les in Edam.
Angelique van den Hogen rondde in
2012 de Kunstacademie Haarlem/
Leiden af en geeft momenteel tekenen schilderles aan kinderen.
Schilderen en lunch
Vorig jaar ontstond bij beide het idee
om een bedrijfje te beginnen: ‘Kunst
opStap’, dat mensen een leuke, creatieve dag in de gemeente moet gaan
bezorgen. Ze willen zich richten op
toeristische bezoekers, kinderfeestjes, familie-uitjes, teambuilding voor
bedrijven en bijvoorbeeld vrijgezellenfeesten. Een workshop volgen kan
het hele jaar door, Angelique en Ella
hebben diverse locaties in Edam-Volendam waar ontspannen geschilderd
kan worden. Een en ander kan gecombineerd worden met een aangeklede

n Angelique van den Hogen (l) en Ella Aberson zien de workshop als een mooie aanvulling op het toeristische ‘palet’ - foto Cor Kes

borrel of eventueel lunch, maar ook
kan het onderdeel vormen van een
totaalprogramma Edam-Volendam.
“In dat kader werken we samen met
Dagjevolendam.nl. Contact met andere instellingen of bedrijven, zoals
de lokale horeca zou een goede aanvulling zijn.”
Meester-vervalser
Het kunstaanbod bestaat uit diverse
mogelijkheden en een workshop
duurt twee of drie uur. Minimaal

acht personen vormt het uitgangspunt. De Kunstproeverij kan ook
individueel.
Ella en Angelique hebben een methode ontwikkeld waardoor deelnemers
sowieso met een goed resultaat en zeker een goed gevoel naar huis gaan.
“We laten mensen ook samenwerken
en hebben zelfs mallen van bekende
schilderijen zodat je als oud-Edammer en meester-vervalser Geert Jan
Jansen de smaak van het schilderen
te pakken krijgt!”

‘Kunst opStap’ is onderdeel van een
leuke dag Edam-Volendam. “Er is
hier natuurlijk enorm veel te zien en
te beleven.” Wij hebben het gevoel, en
inmiddels ook al wat ervaring, dat ons
aanbod een goede aanvulling is.”
“Het is kort gezegd gewoonweg
leuk om te doen. Deelnemers aan
onze workshop beleven een ontspannen middag, leren iets en als
bonus vertrek je met een schilderij onder je arm naar huis.”
Informatie: www.kunstopstap.nl

