Jaarverslag 2006 van de Vereniging Oud Edam
Ook in 2006 heeft het bestuur zich bezig gehouden met een veelheid van zaken, wij noemen hier:
•

Zuidpolder-Oost – afsluiten van de procedure bij de Raad van State

•

Bezwaar tegen aanleg van tijdelijke parkeerplaats langs de Singelweg

•

Deelname overleg inrichting Korsnäs terrein / parkeerproblematiek

•

Monumentendag – deelname in de organisatie

•

Deelname Vrienden van de Grote Kerk

•

Kelder oude Raadhuis Edam - Inventarisatie - inmiddels zijn er stellingen gemaakt en kunnen
we daar oude, waardevolle stukken uit Edam opslaan.

•

Begraafplaats – 10 vrijwilligers werken er in de zomermaanden bijna elke week aan het kleine
onderhoud (onkruid-schelpen-zand-opruimen afval e.d.)

•

Diaconietuin – de werkgroep Handhaving Stadsbeeld regelt het onderhoud

•

Tegeltableau is gerestaureerd en op 12 mei 2006 geplaatst in het Wijkgebouw
Schilderij Oosterpoort wordt gerestaureerd door Mirjam Nelissen

In het kader van het a.s. jubileumjaar 650 jaar Edam-Volendam:
•

Deelname voorbereiding officiële opening op 7 januari 2007.

•

Jubileumboek “Edam 1000 jaar geschiedenis van een stad “. Dit boek wordt op 3 maart 2007
om 11.00 uur in de Grote Kerk gedoopt.

•

Voorbereiding beeldpresentatie boeken uit de Librije van de Grote Kerk

•

Voorbereiding lezingen door 2 sprekers in de Grote Kerk

•

Herinrichting Speeltoren terrein – samen met vrijwilligers: vooronderzoek -grondonderzoek en
inmeten van het terrein / hoogtemeting - overleg met gemeente / buren / huurders / sponsors

En verder:
•

Realisatie van 3 x het Periodiek - waaronder een fantastische jubileumnummer.

•

Uitgave van het boekje “Stadsrechten van Edam“ – aangeboden aan alle leden t.g.v. 650 jaar
Edam-Volendam.

•

Historische Reeks: 22 februari 2007 presentatie van de nieuwe uitgave “Het huis De
Meeuwen, kunstenaars en levenskunstenaars in Edam “

De Gouden Ploeg zorgt voor het inpakken en bezorgen van de stukken aan alle leden
Voorbereiding Renovatie Verenigingshuis – Graaf Willemstraat 8. De werkzaamheden zullen in maart
2007 starten.
BESTUREN – Algemene Ledenvergadering – Buitengewone Ledenvergadering - vragen
beantwoorden / uitzoeken / opsturen / overleggen enz.

