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Computerclub
Edam-Volendam

Zondag 20 maart houdt computerclub Edam-Volendam weer
een bijeenkomst in de Burgwall
Achterhaven 89, Edam.
U begint net aan uw computer te wennen maar u hebt nog heel wat vragen.
Of u bent al een aantal jaren thuis op
de computer maar u zou graag wat
meer willen weten.
Kom dan eens rondneuzen op onze
bijeenkomst. Misschien kunnen we
u ergens mee helpen. U hoeft niet
speciaal ‘moeilijke’ vragen te hebben. Ook voor kleinere zaken kunt
terecht. Dus stap zondag eens bij
ons binnen. Dan bent u er ook nog
even uit.
Speciaal voor leden zal een deskundige een toelichting geven op het
invullen van uw belastingen.
De entree is zoals gebruikelijk laag
en bedraagt slechts € 1,25 U kunt al
lid worden van de computerclub voor
€ 15,- per jaar. U ontvangt dan tevens
ons clubblad 5 keer per jaar.
Voor inlichtingen: Jaap Wiersema,
tel 0299-371900 of Jan Lemsom,
tel. 0299-366845.
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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!

Drumband en Showgroep Edam steunt
collecte Jantje Beton

Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. Ook Drumband en Showgroep
‘Edam’ maakt gebruik van deze mogelijkheid om hun kinderen een kans
te geven op een plezierige jeugd.
Jaarlijks collecteert Drumband en
Showgroep ‘Edam’voor Jantje Beton
en mogen we rekenen op uw bijdrage.
De opbrengst van deze collecte wordt
door ons gebruikt om onze jeugdige
leden te voor zien van de attributen
en kleding welke er nodig zijn om ze
hun hobby te laten uitvoeren.
Door uw bijdrage is het voor ons
mogelijk om onze vereniging voor
iedereen betaalbaar te houden. Van 7
t/m 12 maart komen onze collectanten
weer bij u langs.

Nederlandse Hartstichting zoekt
organisator in Edam

Na 20 jaar wil Annie Breed van de
Lingerzijde haar functie als collecte
organisator voor de Nederlandse
Hartstichting neerleggen. Dit jaar
zal zij voor de laatste keer de collecte regelen. De Nederlandse Hartstichting is daarom op zoek naar iemand die deze taak wil overnemen.
De collecte organisatie in Edam is
prima op orde, er zijn collectanten
en de looproutes zijn vastgelegd en
er is een wijkhoofd. Er is nu nog iemand nodig die de collectematerialen
bestelt, verspreidt en na afloop de financiële afwikkeling verzorgt.
Eén op de drie Nederlanders wordt
getroffen door hart en/of vaatziekte.
Dus is er geld nodig voor onderzoek, voorlichting en preventie en
het verbeteren van de patiëntenzorg.
De Hartstichting is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving
en daarom is het van belang dat er in
de jaarlijkse Hartweek in april overal
wordt gecollecteerd, ook in Edam.
Annie Breed zal haar opvolger inwerken en vanuit de Nederlandse
Hartstichting is begeleiding en ondersteuning gewaarborgd. Belangstelling?
Neem dan contact op met José Bosdijk, coördinator bij de Nederlandse
Hartstichting, tel. 06 57 54 80 40 of
per mail j.bosdijk@hartstichting.nl

De Grote Kerkstraat

Deze twee oude pakhuizen stonden vroeger naast de twee kolenloodsen van kolenboer Van der Poorten
in de Grote Kerkstraat. Dus met elkaar vier oude pakhuizen die werden gesloopt voor de bouw van een
garage voor de busonderneming van Oorbeek.
Oorbeek beschikte over verschillende bussen en had daarvoor een grote garage nodig. Het bedrijf vervoerde
onder meer de spelers van voetclub Volendam en van EVC naar de uitwedstrijden en verder allerlei dagtripjes overal naar toe, onder andere naar de Efteling. Later is het pand omgebouwd door Ronald Schot,
waardoor er hier nu fietsen worden verkocht en gerepareerd.
De twee kolenloodsen van Van der Poorten waren weinig indrukwekkend, maar het huisje van Van der
Poorten op het Mauritspad en de twee pakhuizen (zie foto) waren prachtig.
Ik vind het zonde dat deze gesloopt zijn. Vooral het linkerpakhuis was toch enig in zijn soort in Edam. Met name de
glas-in-loodramen, de deur en de oude luiken voor de ramen. En niet te vergeten de oude regengoten; prachtig toch!

Edams kinderboek uitgegeven in Amerika!
Waar het in Nederland niet lukte
een uitgever te vinden voor De Koe
Die Naar Berlijn Ging, daar lukte
het in Amerika zonder enige moeite.
Schrijver Roland Wetzels kwam via
zijn wereldwijde contacten in de
muziekwereld terecht bij de zojuist
opgerichte uitgeverij Bijou Theatre
Press in Salem, Oregon. Die wilde
wel kleurentekeningen bij The Cow
Who Went To Berlin, en dat was
een klus waar Wetzels’ vriendin
Maniet Voets zich met plezier aan
overgaf – terwijl hij het vertaalde
in het Engels, maakte zij meer dan
dertig tekeningen in haar bekende
stijl. Om het familiefeest compleet
te maken speelt hun teckel Elvis een
van de hoofdrollen in het boek!
In het moderne sprookje trekt een
koe, Gerard, de wijde wereld in om
eens wat avonturen mee te maken. Hij
komt al snel een paar gelijkgestemde
zielen tegen en samen gaan ze op weg
naar Berlijn, en maken ze inderdaad
het nodige mee. “Het is een vrolijk en
gek verhaal,” vertelt Wetzels, “maar
er gebeuren ook minder leuke dingen.
Daar vinden die dieren overigens
vrij eenvoudig de juiste oplossingen
voor!” Ze bereiken Berlijn dan ook
na verloop van tijd en met een hoop
omwegen, maar daar aangekomen
gaat het pas goed mis, want een koe
midden in die grote stad geeft natuurlijk problemen! Wetzels: “Het is niet
alledaags wat er allemaal gebeurt, ik
heb het geschreven voor kinderen

n ‘Elvis’ is de hoofdrolspeler in het kinderboek van Roland Wetzels en Maniet Voets

vanaf een jaar of tien met veel fantasie, maar er zit ook genoeg tussen
de regels om het voor grote mensen
leuk te maken. In Amerika krijgen het
verhaal en vooral ook de tekeningen
van Maniet goede recensies, maar
vreemd genoeg valt iedereen over
het feit dat de koe Gerard heet en als
‘hij’ wordt betiteld, terwijl hij wel
gemolken moet worden! Ze zoeken
het maar uit, tenslotte heeft een kikker hem Gerard genoemd, niet ik...”

uitgave een Nederlandse uitgeverij over
de drempel te krijgen voor de originele
versie. “Veel mensen deinzen toch terug voor een Engels boek, heb ik tot
mijn verbazing gemerkt. Maar als ik
het kan schrijven, dan kun jij het toch
wel lezen? Degenen die het proberen
hebben er trouwens ook geen enkele
moeite mee en de reacties zijn allemaal
enthousiast. En de liefhebbers van Maniets schilderijen moeten het sowieso
hebben voor de tekeningen!”

The Cow komt in Nederland niet in
de winkels te liggen, maar is via onderstaande websites te bestellen voor
12,50. Wel hoopt Wetzels met deze

The Cow Who Went To Berlin is te
bestellen op www.maniet.nl en www.
taalarsenaal.nl. Of klop even aan in
de Graaf Willemstraat!

Burgerlijke stand

Ondertrouwd:
Jacobus Cornelis Maria Schilder, en:
Johanna Maria Veerman; Martijn Simon Christiaan Molenaar, en: Marijke Zwarthoed; Jacob Marinus Verblauw, en: Antoinette Smit; Mostafa
Bouhout, en: Tessa Dekker; Petrus
Nicolaas Johannes Rudolfus Plat, en:
Lenny Maria Theresia Veerman;
Getrouwd:
Ronald Johannes Maria Schokker, en:
Petronella Anna Maria Molenaar;
Overleden:
Cornelis Sier, 81 jaar, e.v. A.T. Molenaar; Marianne Erna Rollenberg, 61
jaar, e.v. S.F. van Zanten;
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.
P. Okorie, geboren 04 april 1965; datum uitschrijving 6 januari 2011; H.
Bakker, geboren 24 november 1966;
datum uitschrijving 13 januari 2011;
H.E. Ogbomo, geboren 27 juni 1988;
datum uitschrijving 3 februari 2011.
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.

Verkiezingsuitslag
Edam-Volendam

In Edam-Volendam is het CDA de
PVV net voorgebleven tijdens de
provinciale statenverkiezingen 2011.
in totaal stemden 31,45% van het
electoraat op het CDA. 27,63% van
de stemmen ging naar de PVV. De
VVD kreeg 16,22% van de stemmers achter zich. Vierde partij in de
gemeente is de PvdA, die in totaal
op 7,97% van de stemmers kon rekenen. Waar in Volendam het CDA
de PVV en in mindere mate de VVD
achter zich liet, was de VVD in Edam
de grootste partij (21,53%), gevolgd
door de PvdA (18,3%), de PVV
(14,42%) en het CDA (11,54%).
Opkomst totaal: 59,15%.

Herstelkademuur
Haven Edam

De gemeente heeft herstelwerkzaamheden aan de kademuur nabij
de Buitenhaven van Edam gegund
aan het bedrijf Schreuder. De kosten hiervoor bedragen € 474.000,-.
Daarnaast wordt gewerkt aan herstel
van de loswal aan de zuidzijde, vervangen havenkantoor en herstel van
watertappunten. De kosten hiervoor
bedragen nog eens € 190.000,-.

Sleuteltjes gevonden

Afgelopen woensdagavond ter hoogte van de W. Pontstraat 29 Edam zijn
twee kleine sleutels gevonden. Ze zitten vast aan een wit vuilniszakbandje. Voor info. 315 370 (Stadskrant).

