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Warder krijgt historische vereniging

Warder krijgt een Historische vereniging! Daartoe hebben Hans Hellingman, Wim Reek, Willem-Jan Roelofs,
Piet Visser, Jan Poel en Rob van Gerve
het initiatief genomen.
De eerste stap die gemaakt wordt, is
om de informatie die er is over Warder beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld wat de geschiedenis is van het
huis waar U woont. Of informatie
over de middenstand die er in Warder is geweest en hoe die zich heeft
ontwikkeld.
Een ander onderwerp is de geschiedenis van de voormalige kruiskerk.
Die stond op de plek van de huidige
kerk is in 1847 gesloopt. Over de geschiedenis van dat markante gebouw
is tot nu toe weinig bekend.
De vereniging wil ook de geschiedenis van het openbare bestuur in Warder uitzoeken. Tot 1970 was Warder
nog een zelfstandige gemeente.
Tenslotte is het de bedoeling om van
de oudere bewoners van Warder zoveel mogelijk van de recente geschiedenis te horen en vast te leggen, voordat die informatie verloren raakt.

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!

Op 1 november 2010 zal er een
startbijeenkomst worden belegd
in de Oude School, Warder 128,
waarbij iedereen die interesse heeft
voor de geschiedenis van Warder
wordt uitgenodigd. De aanvang is
20.00 uur.
Er zal dan verdere uitleg worden gegeven over de vereniging. Een vereniging zonder leden is natuurlijk
geen vereniging.
Als u meer wilt weten: Hans Hellingman hanshellingman@kpnplanet.nl tel. 0299 403605; Wim
Reek w.a.reek@hetnet.nl; Rob van
Gerve r.van.gerve@xs4all.nl
Met Kerst wil het bestuur van het
Club en Buurthuiswerk het nieuwe
gebouw openen, maar directeur
Jaap Schilder vreest dat het wel
januari kan worden. Dagelijks is
Jaap op de bouw te vinden om te
overleggen met de uitvoerders van
de verbouwing. We vinden hem in
de toekomstige keuken waar hij
de juiste plaats aangeeft van de te
plaatsen koeling en keukenblok.
We beginnen de door ons gevraagde
ronde door het toekomstige gebouw
dan ook maar in deze keuken. Aan
de kant van de Spoorbuurt is de ruime werkkeuken annex keuken voor
de bar gepland. Hij gaat plaats bieden aan de groepen jong en oud die
kookles gaan nemen en is geplaatst
direct achter de bar van het buurtcentrum. De gecombineerde grote zaal
is de trots van het gebouw. Met veel
enthousiasme vertelt Schilder hoe het
er allemaal uit gaat zien. “Kijk, zie
je daarboven die rails? Daar komen
de schuifpanelen aan te hangen die
het buurtcentrum en de theaterzaal
zullen gaan scheiden. En daar achterin hebben we nog zo’n rails die
het podium weer kan afsluiten van
de Theaterzaal. Zo hebben we beneden drie zalen die als je de wanden
wegschuift dienst kunnen doen als
één grote zaal. Als je dan de tussenwand tussen Buurtcentrum en
Theaterzaal wegschuift b.v. bij een
groot concert dan schuift hij voor de
voorgevel wat nog eens extra geluidisolatie oplevert. Over de isolatie is
overigens bijzonder goed nagedacht.”
Geluidwerend
Jaap Schilder laat met trots zien hoe ze
boven in de zaal een dubbel plafond
hebben aangebracht met daartussenin
geluidwerende blokken waardoor

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
18-09 Amy Johanna Maria, d.v.
R.H.T. Binken, en: A.M.M. Tol; 1709 Day Philosophy, d.v. G.F. Mason,
en: M. Bakker; 25-09 Finn Nicolaas
Simon, z.v. J.A.N. Hoekstra, en: C.M.
Keizer; 23-09 Huub Gerard, z.v.
J.S. Klein, en: M.W.T. Broek; 25-09
Duncan, z.v. J. Blondeau, en: E.H.M.
Klouwer; 28-09 Emmie Amélie, d.v.
J.C.M. Snoek, en: A. Venema;
Ondertrouwd:
Jacobus Maria de Boer, en: Margaretha Maria Schilder; Jan Friso Poelkamp, en: Janice Lee O´Clery; René
Cornelis Theodorus Buijs, en: Maria
Johanna Antonia Heefer;
Getrouwd:
Christiaan Willem Vonk, en: Geertruida Maria Sul; Johannes Cornelis
Jacobus Kwakman, en: Chantal de
Gruijl; Peter Jan Willem van Beest,
en: Martina Johanna Jurriëns;
Overleden:
17-09 Geertje Schilder, 88 jaar, w.v.
J. Koning; 28-09 Nicolaas Antonius Maria Jonk, 65 jaar, e.v. J.C.M.
Kwakman;
De volgende persoon zal uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven: J.T. Bond, geboren 6 november 1974.

Nieuwbouw hoeken

De gemeente vraagt vier offertes op
om het stadion van FC Volendam op
termijn af te bouwen. De hoekgebouwen dienen budgettair neutraal
gerealiseerd te worden.

De Kaasmarkt

Hier op de Kaasmarkt werd omstreeks 1895 een ballon opgelaten wat toentertijd een heel spektakel was.
Er werd eerst een hoog schut neergezet met een poort, omdat je voor deze gelegenheid moest betalen.
Een toeschouwer uit die tijd was mijn grootvader die het prachtig kon bekijken vanuit zijn slaapkamerraam
van zijn bakkerij De Morgenster. De vader van Gerrit bij ’t Vuur (medeoprichter Oud Edam) heeft nog geholpen met het vullen van de ballon met stadsgas.
Er waren enorm veel mensen op de been om dit wonder te bekijken. De ballon ging statig de lucht in, maar
de tocht was maar van korte duur omdat de wind plotseling draaide richting Zuiderzee en men dus zo snel
mogelijk weer de daling moest inzetten en wel in het Volendammer Meer (nu woongebied).

PX krijgt langzaam vorm

Q De voormalige bouwput in het hart van Volendam krijgt steeds meer de contouren van een groots cultureel centrum - foto Cor Kes

de ventilatie zijn weg gaat vinden.
Isolatiesysteem annex ventilatie dat
absoluut zal werken samen met de geluidwerende deuren en wanden. “Je
moet het zo zien dat in het gebouw
een doos is gebouwd waarbinnen de
activiteiten plaatsvinden. Een doos
in een doos dus, kijk maar hier boven is dan ook een gangpad rondom
de zaal gecreëerd. Voor we naar de
eerste verdieping gaan hebben we
nog een kijkje in de aparte ruimte
voor de vrachtwagens van het geluid
en de decors voor muziek en theater
die vanaf de Zeestraat het gebouw in
kunnen rijden en binnen zonder enige

overlast achter het podium kunnen
parkeren.
Ruim balkon
Dan naar boven waar het tienercentrum boven de keuken is gepland
en dat een ruim balkon heeft aan de
voorzijde. “Zomers lekker de deuren
open en als er een bandje in de grote
zaal speelt voor de oudere jeugd kun
je door de glazen wand toch meegenieten van de sfeer in de zaal .“ Dat
meegenieten kan straks iedereen want
in het gangpad om de ‘doos’is een opnamestudio gepland die uitziet op het
podium en voorzien wordt van geluid

en beeldopname apparatuur waarbij
ook in een alvast aangelegde kabel
voor TV uitzending is voorzien.
Ruimte!
Op de eerste verdieping is verder
ruimte voor kantoren en een kantine
annex vrijwilligersruimte. “We hebben deze ruimten bewust naast elkaar geprojecteerd want het gevoel
dat we het met elkaar doen mag niet
verloren gaan. Een trapje hoger op
de tweede verdieping is ruimte voor
het support project en een grote vergaderzaal. Ook vinden we hier het
computerlokaal en een fors creatief

Geen woonboot

Een verzoek om een ligplaats te
krijgen voor een woonboot op het
Marinapark te Volendam is door de
gemeente afgewezen. De betrokkene
wordt verzocht om het gebruik van
het schip als woning te staken.
lokaal waar je volgens Jaap Schilder
ook kan beeldhouwen, zo veel ruimte
biedt het. De tweede helft van deze
verdieping wordt in beslag genomen
door de techniek het ventilatiesysteem die nog eens laat zien dat alles
potdicht komt te zitten om het geluid
binnen te houden. De artiesten hebben
in de kelder twee kleedruimtes en op
een slimme manier zijn die ruimten
naast de garderobe ook te gebruiken
als extra balletzaal. Ook beneden in
de kelder de vier oefenruimtes met de
vier toilettengroepen en de bierkelder.
Vernuftig is uitgedacht hoe de bezoekers bij het binnenkomen gecontroleerd kunnen worden als ze eerst
naar beneden gaan, hun jas kunnen
ophangen en via een tweede trap aan
de overzijde de zaal in kunnen.
Groepen uitdagen
Twee zalen van 15 x 15 meter en
een podium van nog eens 135 m2
gaan straks als het aan de directeur
ligt cultuur aanbieden in relatie met
het werken met ouderen en jongeren.
“Via de insteek van kunst en cultuur
gaan we met jongeren, tieners en ouderen werken. Ook ouderen willen
graag eens voor de TV vandaan om
hun sociale vaardigheden te blijven
ontwikkelen. Weet je dat wij nog
een van de weinige buurtcentra zijn
waar ze werken met een soos voor
jongeren en voor ouderen? Wij gaan
hier deze groepen uitdagen om hun
creatieve vermogens (weer) te ontwikkelen. Uit huis en hier naar binnen dat worde het credo. De andere
activiteiten vinden gedecentraliseerd
plaats in de wijken van Volendam. We
zijn het gebouw door en de werklui
verlaten het pand om morgen weer
door te denderen want iedereen heeft
er zin om Volendam zijn PX met Kerst
cadeau te doen.

