
Jaarverslag 2008. van Vereniging Oud Edam. 
 
In 2008 heeft Mirjam Nelissen haar bestuursfunctie neergelegd en in de 10 jaar dat zij deel uit maakte 
van het bestuur heeft zij vele activiteiten met tomeloze inzet voor ons georganiseerd. 
Wij stellen het op prijs dat Mirjam zich als verenigingslid voor de komende tijd als afgevaardigde van 
Oud Edam voor de Vrienden van de Grote Kerk en de organisatie van de Open Monumentendag 
beschikbaar heeft gesteld 
 
Na een oproep in de Stadskrant hebben zich drie kandidaten gemeld voor de opengevallen 
bestuursfunctie. Na gesprekken is de keus gevallen op de heer Cees van den Hoff. 
De andere twee kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld voor een werkgroep. 
 
Een voltallig bestuursteam zet zich in voor een optimaal functioneren van de vereniging. 
Alle werkgroepen zijn door het toetreden van nieuwe werkgroepleden ook weer operationeel. 
Met veel inzet wordt aan de verschillende projecten gewerkt. 
 
Om u een idee te geven waar de verschillende werkgroepen mee bezig zijn hierbij een kort overzicht: 
De Werkgroep Handhaving Stadsbeeld is in overleg met de eigenaar van het 
                   Coornhert project om op de een of andere manier de onder het project liggende 
                   waterkelders onder de aandacht te brengen van passanten. 
 
                   De Werkgroep Ruimtelijke Ordening is al geruime tijd als lid van de Korsnäs 
                   klankbordgroep doende om de Baandervesting in combinatie met het geplande 
                   bouwplan autovrij te krijgen. Zij hebben een alternatief plan voorgesteld, waarin 
                   deze mogelijkheid kan worden gerealiseerd.  
 
                   De Vrijwilligers Begraafplaats verrichten in de zomermaanden, in overleg met  
                   de gemeente, kleine onderhoudswerkzaamheden en helpen zo mee om de  
                   begraafplaats de uitstraling te geven die het verdient. 
 
                   De redactie Periodiek weet ons iedere keer weer te verrassen met mooie  
                   historische artikelen. Zij doen dit al (onafgebroken) 32 jaar en zijn een zeer  
                   stabiele factor binnen onze vereniging.  
 
                   De Gouden Ploeg heeft deze Periodieken in Edam weer rondgebracht. 
 
                   De redactie Historische Reeks had na de uitgave van het boekje De Meeuwen   
                   een korte rustpauze ingelast maar is nu (na een heel intensief 2007) eind 2008 
                   weer begonnen met een nieuwe uitdaging. Zij verwachten begin 2010 met een 
                   nieuwe uitgave in de Historische Reeks te komen. 
 
                   De Redactie Website is er in geslaagd een zeer educatieve website te 
                   ontwikkelen. Het is tegenwoordig (ook) het communicatiemiddel om de achterban  
                   uitgebreid te informeren over zaken waar het bestuur en de werkgroepen mee  
                   bezig zijn. (Maar) Ook verslagen (tekst) en foto’s van verenigingsactiviteiten worden op  
                   de site vermeld. 
 
                   De Werkgroep Jeugd is sinds 2008 een nieuwe werkgroep die nog tot volledige  
                   (wasdom) ontwikkeling moet komen.  
                   Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar jonge Edammers die ideeën hebben om  
                   activiteiten te ontwikkelen waardoor de jeugd meer aandacht krijgt voor de  
                   historische omgeving waarin zij leven.  
                                                      Jonge Edammers meld je aan!! 
 
Wij verheugen ons dat veel van onze leden hun steentje willen bijdragen als vrijwilliger in de 
verschillende werkgroepen, bestuur en gouden ploeg. Alle werkgroepen zijn redelijk goed bezet, 
hoewel, er zijn altijd nog plaatsen over om nieuwe werkgroepleden te plaatsen.  
Zonder deze vrijwilligers zou de vereniging niet functioneren, wij waarderen dan ook ieders inzet. 
  



Omtrent het Korsnäsproject hebben wij contact gehad met het RACM te Zeist. Dit heeft geresulteerd 
in een brief van het RACM aan het college, waarin duidelijk wordt aangegeven, dat het plan van Oud 
Edam hun voorkeur heeft. Ook de Bond Heemschut is een oordeel gevraagd, ook zij reageren positief 
op het plan van Oud Edam. Helaas was de reactie van het college niet bemoedigend, zij geven aan bij 
hun oorspronkelijke plan te blijven. Wel is duidelijk geworden dat voor het Korsnäsplan een geheel 
nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt. Binnen deze procedure heeft de gemeente de plicht 
om met het RACM te overleggen omdat het plan binnen het beschermde stadsgezicht valt. Wij hopen 
op die manier nog invloed te kunnen hebben. (overigens) Wij zullen u tijdens de jaarvergadering 
vragen hoe wij verder zullen moeten acteren indien ons plan - na inspraak -  niet gehonoreerd zal 
worden. 
 
Ons verenigingsuitstapje naar Elburg en de Batavia scheepswerf in Lelystad was een groot succes, 
65 leden hebben hieraan meegedaan. Foto’s van dit evenement kunt u vinden op onze website. 
Ook in 2009 zal er weer een uitstapje worden georganiseerd en het team dat dit al vele jaren regelt is 
druk bezig een nieuwe bestemming voor ons uit te zoeken. 
 
In het najaar heeft onze vereniging een PowerPoint presentatie gegeven aan de leden van de 
historische vereniging Arent Thoe Boecop in Elburg. Wim de Wolf heeft in een anderhalf uur 
durende presentatie de historie van Edam toegelicht. De aanwezigen waren onder de indruk van het 
historische Edam en gaven allen te kennen zeker in het voorjaar en de zomer onze stad te bezoeken. 
 
Het Gele Steentje werd dit jaar uitgereikt aan de familie R. Kistemaker voor het op basis van een 
authentiek ontwerp, met zorgvuldig gekozen materialen en met oog voor historische details 
herbouwen van een opslagloods tot woonhuis en kantoor aan het Oorgat 
Het geheel is volledig passend in het (historische) karakter van de omgeving en de zeesluis. 
 
Via het Hoogheemraadschap hebben wij een DVD van de 600 jarige stadsfeesten uit 1957 
gekregen. Inmiddels hebben wij voor een 60 tal leden deze DVD gekopieerd. 
Indien u interesse hebt, kunt u de DVD nog bestellen bij ons secretariaat info@oud-edam.nl of 
telefoon 0299 373373 tegen betaling van  € 10,-  op rekening 1138 85 911 t.n.v. Oud Edam 
 
Door het secretariaat zijn ook dit jaar weer veel vragen uit het hele land ontvangen en beantwoord. 
Inmiddels bezoeken +/- 550 geïnteresseerden, per vier weken, onze website. 
60% van de bezoekers is uniek en de bezoekersaantallen nemen nog steeds toe. 
 
Plannen 2009. 
 
Dit jaar besteden wij veel aandacht aan het 65 jarig bestaan van de vereniging, vrijwel iedere maand 
wordt er een activiteit georganiseerd voor leden.  
Alle activiteiten staan vermeld op de website (agenda) en worden een paar weken vooraf vermeld in 
de Stadskrant en huis aan huis bladen. 
                                              
                                            Agenda eerste half jaar 2009 
  
     -   26 maart    2009   zal de Historische Vereniging Arent Thoe Boecop (historische vereniging uit  
                                      Elburg) voor onze leden een presentatie geven over de rijke geschiedenis van  
                                      dit zeer pittoreske stadje in de Lutherse kerk aan de Voorhaven 
  
     -   24 april      2009   Algemene Ledenvergadering  (Locatie Lutherse kerk) 
  
    -    16  mei      2009   Puzzeltocht door Edam. 
  
    -     ..   juni      2009   Tussen Zeevang en Zuidpolder  
 
    -    Sept/okt    2009    Verenigingsexcursie naar Woudrichem/Biesbosch 
 
    -    Oktober     2009   Lezing. 
 
    -    November 2009   Presentatie DVD Librije 
 



    
 
 
Een grote ledenwerfactie wordt voorbereid waarbij wij ruim 3500 woonadressen zullen benaderen.  
(Ook) In dat kader zijn bij een aantal evenementen ook niet-leden welkom. 
 
Eind 2009 zal een korte beeldpresentatie over de boeken uit de Librije van de Grote Kerk gereed 
zijn en allereerst aan u gepresenteerd worden. Daarna zal de DVD van deze beeldpresentatie 
aangeboden worden aan de ZomerCie van de Grote Kerk en kunnen bezoekers tijdens de 
openingsuren van de kerk kennismaken met het bestaan en de betekenis van De Librije van de Grote 
Kerk 
 
Onze secretaresse Rita Sluisman zal samen met het Waterland Archief het archief van Oud Edam 
zodanig coderen dat dit ook voor derden toegankelijk zal worden. 
 
Bibliotheek. 
Onze boekencollectie is inmiddels geïnventariseerd en wij zijn voornemens deze collectie in de loop 
van het jaar ook open te stellen voor leden. 
Belangstellenden kunnen deze boeken - op afspraak - inzien en/of lenen tijdens de aanwezigheid van 
het secretariaat in het Verenigingshuisje - Graaf Willemstraat 8  
De inventarislijst zullen wij (zodra het e.e.a. gereed is) ook publiceren op onze website 
 
Voorts: 
-  zullen wij de bouwplannen achter de Rooms-katholieke kerk en het Korsnästerrein blijven  
   volgen en waar nodig onze zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. 
-  wachten wij op / en verwachten wij veel van een nieuw verkeersplan in Edam waar door 
   wethouder Runderkamp aan gewerkt wordt. Wij zullen, waar mogelijk, meedenken over oplossingen  
   voor het algemeen parkeerprobleem in en rondom de oude kom van Edam. 
 
 
Ton de Jong. 
 
                                


