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Slagerĳ  Runderkamp          Filiaal: Burgemeester van Baarstraat 10          Tel.: 0299-363312          Open tot 18.00 uur          Filiaal: De Stient 14A          Tel.: 0299-366563          www.runderkamp.nl    (aanbiedingen zĳ n geldig van do t/m zat)      

WEEKEND RECLAMES

PER STUK
1.59

500 GRAM
13.90

KOGELBIEFSTUK

MINI ZALMSLAATJE

KANT EN KLARE MIXENOPENINGSTIJDEN TIJDENS DE BOUWVAK

Volg jij ons al
op social media?op social media?

ZATERDAG 30 JULI TOT 14.00 UUR GEOPEND
1E EN 2E WEEK TOT 14.00 UUR OPEN
OP WOENSDAG GESLOTEN
3E WEEK WEER NORMALE TIJDEN

VLEES / VLEESWAREN
Lamsracks 
Parkburgers
Zeeuws spek
Gebraden kipfi let

SALADES/HAPJES                    
Satésalade
Kippendĳ spies
Flammkuchen

MAALTIJDEN
Mosterdsoep
Crispy salade
Smoothie Banaan/aardbei
Kip teriyaki noodles

100 gram
4 stuks

100 gram
100 gram

100 gram
100 gram

per stuk

0.5 liter
100 gram

per stuk
500 gram

3.75
5.96
2.15
2.10

1.49
1.49
4.10

3.59
0.98
2.95
7.25

PER STUK
8.28

VOOR MACARONI, SPAGHETTI 
EN KIPKERRIE. 2 PERSONEN

Burg. van Baarstraat 42 • 1131 WV  Volendam • nieuw-volendam.nl Woensdag 27 juli 2022 • 83-ste jaargang, nr. 30 • Losse nummers # 0,95

VOLG ONS OP FACEBOOK 
facebook.com/rcmakelaars.nl

www.rcmakelaars.nl

Kantoor Edam / Volendam: 
Papaverstraat 60 

HUIZEN IN DE
VERKOOP

Wij doen 1 ding 
Bel 0299 235 550

www.rcmakelaars.nl

NIEUW IN DE
VERKOOP

WIJ VERKOPEN 
UW HUIS! BEL 
0299 235550

7 DAGEN 

PER 

WEEK

Volendam
Prinses Marijkestraat 3 € 359.000 k.k.

TE KOOP

Volendam
Stavorenplantsoen 1 € 369.000 k.k.

TE KOOP

Alléén
do vr za zo

Kijk verderop in de 
krant voor meer 
weekendaanbiedingen.

1+1
gratis

Binnenzeestraat 1
1446 AB  Purmerend

0299 - 644111

www.ursembarten.nl

Binnenzeestraat 1
1446 AB  Purmerend

0299 - 644111

www.ursembarten.nl

nemassdeboer.nl  |  0299 200999

Je woning (ver)kopen start
bij nemassdeboer 

Laat nu eenvoudig, gratis en 
geheel vrijblijvend bij jou thuis 

door onze makelaars controleren 
hoeveel op dit moment de 

waarde van jouw huis bedraagt!

Verhuisplannen?

Hektische dagen op de Keetzijde
Tijdens de twee heetste dagen van dit jaar werden de bewoners van de straten Genua en 
Lissabon opgeschrikt door een harde knal. Wat bleek, de boog van het hekwerk bij de entree 
van het parkeerterrein tussen de twee straten begaf het vanwege, hoogstwaarschijnlijk, de 
warmte van de zon.
Gelukkig zijn er geen gewonden 
gevallen bij het neerkomen van 
de boog. Een aantal buurtbewo-
ners hebben het projectiel probe-
ren te verplaatsen, maar het hek-
werk is loodzwaar en iedereen 
mag van geluk spreken dat er nie-

mand in de nabijheid was bij het 
afbreken. In de paar dagen daarna 
is iedereen met een boog om de 
andere drie, nog hangende bogen 
heengelopen. Afgelopen vrijdag, 
twee dagen na het afbreken, zijn 
de overige drie bogen verwijderd 

en kan iedereen weer met een ge-
rust hart de straat op. 
De boog zorgde vier jaar geleden 
ook voor nogal wat consternatie in de 
landelijke media vanwege de gelij-
kenis met het ‘Arbeit macht frei’-hek 
bij concentratiekamp Auschwitz.

Twee weken geen Nivo
Tijdens de eerste twee weken van 
de bouwvak zal er ’s woensdags 
geen Nivo op uw deurmat vallen. 
Traditiegetrouw krijgt de redac-
tie ook even vrijaf om bij te tan-

ken voor het komende jaar. De 
eerstvolgende krant wordt weer 
bezorgd op woensdag 17 augus-
tus. Namens de Nivo wensen we u 
allen een prettige, gezellige en 

zonnige zomervakantie. Heeft u 
tips voor de redactie, mail ze dan 
naar redactie@nieuw-volendam.nl. 

Maria gestenigd
En weer was het raak. Nadat eerder dit jaar er al een biobak over het hek was gegooid, waar-
door de hand van het Mariabeeld afbrak, volgden later een aantal vervuilingen rondom de 
kapel in het Boelenspark.
Afgelopen zaterdagnacht werd 
het wereldberoemde beeld op-
nieuw slachtoffer van nutteloos 
geweld. Enkele helden vonden het 
nodig om het heilige beeld met 

stenen te bekogelen. Het Maria-
beeld raakte hierdoor ernstig be-
schadigd. Een van de ogen is vol-
ledig weggeslagen door de 
impact. Op de stenen die rond het 

vernielde beeld liggen zijn de 
verfresten van Maria nog te zien. 
De initiatiefnemers van het beeld 
draaien voor de zoveelste keer 
voor de reparatiekosten op.
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VRIJWILLIGERS

Dierenambulance 
Waterland: 
ondergewaardeerd 
engelenwerk

UBV zet Oekraïnse
vluchtelingen in 
hun kracht

BIJZONDERE BANEN

René van Westen 
onderzoekt dagelijks het 
gedrag van ons weer

Laurens Tol
Door

OEKRAÏNE

De lokale FvD-leider Jaap Schil-
der kon niet aanwezig zijn bij de 
georganiseerde bijeenkomst. 
Toch maakte hij eerder al wel zijn 
ideeën duidelijk. Hij vraagt zich 
bijvoorbeeld af of het college niet 
te veel financiële risico’s neemt 
met een onzekere economische 
toekomst in het vooruitzicht.

Schilder vertelt: ,,In de begroting 
staat dat we projecten oppakken 
zoals de Julianaweg-vernieuwing. 
Maar wordt er ook rekening ge-
houden met mensen die minder of 
niets meer te besteden hebben in 
2023 en 2024? En wat zijn de risi-
co’s als de inwoners gemeentebe-
lastingen niet meer kunnen beta-
len? Daarom vragen wij ons af of 
we niet wat terughoudend moeten 
zijn met grote projecten. Kunnen 
we niet beter het Julianaweg-pro-
ject een jaar vooruitschuiven? 
Dan weten we waar we aan toe 
zijn.”

De FvD-leider vindt daarbij dat 
de gemeente de overstap naar 
nieuwe energiebronnen meer zou 
moeten stimuleren. Op die manier 
zou het risico van prijsstijgingen 
worden geëlimineerd. ,,Onze ge-
meente moet goed nadenken om 
mensen zonnepanelen te geven. 
Die kosten ongeveer 4000 euro en 
daarmee kun je de stroomkosten 
naar beneden brengen en ben je 
energie-neutraal. Daar kun je ook 
je huis mee verwarmen. Nu be-
landt nog veel geld in een bodem-
loze put van de energiemaat-
schappijen. Het is tijd voor de 
gemeente om te investeren in iets 
dat werkelijk een oplossing toe-
draagt en niet het probleem voor-
uitschuift.”

Emile Karregat gaf tijdens de 
laatste raadsvergadering al aan 
dat de VVD nog meer aandacht 

wil voor het thema van bouwen in 
de Lange Weeren. Daarnaast 
stelde hij daarin voor om meer 
woningen voor senioren in Edam 
te realiseren. Tijdens de bijeen-
komst aan De Deimpt voegde hij 
daar bijvoorbeeld nog het idee 
voor ‘bouwen naar behoefte’ aan 
toe.

‘Wij willen wel een  
agrarisch 
platform oprichten’ 
Karregat: ,,Als er behoefte is aan 
woningen in bijvoorbeeld Beets 
of Kwadijk, dan moet je kijken of 
je daarin kunt voorzien. En ga nou 
niet bouwen waar lokaal geen be-
hoefte is. Dan bouw je voor een 
ander, voor mensen van buiten de 
gemeente. Daar is onze grond ge-
woon te waardevol voor. We wil-
len nu de Lange Weeren, het indu-
striegebied aan de Julianaweg en 
een deel van het Slobbeland trans-
formeren naar woongebieden. 
Wij vinden dat je dit niet allemaal 
tegelijk moet doen. Daar is mo-
menteel de vraag niet naar en 
daarom kun je beter het een na 
het ander doen. Bijvoorbeeld in 
Oosthuizen zijn de gebouwde wo-
ningen van een project onlangs 
voor zeventig procent naar niet-
inwoners van de gemeente ge-
gaan. Ik denk dat je daarmee 
voorzichtig moet zijn.”

Volgens Karregat reageerde wet-
houder Kes ‘positief’ op het voor-
stel voor gefaseerd bouwen. De 
VVD wil hiermee voorkomen dat 
alle gronden ‘lukraak worden be-
bouwd’. Deze partij vermoedt dat 
de gemeente hier over twintig 
jaar veel spijt van zal hebben. 

Door niet alles vol te bouwen, blij-
ven de kernen leefbaar, zo stelt 
fractievoorzitter Karregat. 

Statushouders
Daarnaast sneed zijn partij een 
ander actueel punt aan, namelijk 
de opvang van statushouders in 
de gemeente. De VVD denkt dat 
die het beste over heel Edam-Vo-
lendam kunnen worden verspreid, 
in plaats van ze te concentreren 
op één plek. Dit zou beter zijn 
voor het draagvlak en de integra-
tie van deze nieuwkomers. Karre-
gat is daarnaast voor ingrijpen in 
de woningmarkt. Volgens hem 
moet men kijken naar het splitsen 
van woningen en een tijdelijk ‘op-
koopverbod’. Zelfs naar een ‘zelf-
bewoningsplicht', om daarmee 
het speculeren door beleggers te-
gen te gaan. Alles om de woning-
nood op te lossen. Dit is voor de 
VVD heel wat om voor te stellen, 
maar ‘nood breekt wet’, volgens 
Karregat.

Ook GroenLinks besprak een aan-
tal van haar punten met het 
nieuwe college. Die en andere 
niet besproken voorstellen over-
handigde men schriftelijk aan 
wethouder Kees Schilder. Frac-
tievoorzitter Nico van Straalen 
ging niet uitgebreid in op de plan-
nen die er zijn voor een industrie-
terrein in De Purmer. Hoewel hij 
hier fel tegen is, denkt hij dat het 
college niet zal luisteren naar het 
standpunt van zijn partij op dit 
vlak. Zoals hij al eerder aangaf, 
onderschat het college volgens 
hem de weerstand die er in Edam 
heerst tegen deze bouwplannen.
Van Straalen sneed wel ander-
maal het punt aan voor het instel-
len van een energieraad. Van 
Straalen: ,,Daarin kunnen burgers 
en ondernemers zitting nemen. Er 

wonen in de gemeente een hoop 
mensen die veel ideeën hebben 
over wat je kunt doen in de ener-
gietransitie. Die kennis willen wij 
graag bundelen in deze raad en 
die kan vervolgens worden ge-
deeld met de gemeente. Verder 
willen wij kleinschalige initiatie-
ven stimuleren die de biodiversi-
teit vergroten. Dan kun je bij-
voorbeeld denken aan een 
puntensysteem om natuur-inclu-
sief te bouwen.”

‘Hopelijk gaat de 
coalitie zich niet 
verliezen in de 
hoofdthema’s’
Daarnaast droeg GroenLinks 
plannen aan voor de toekomst van 
het weidelandschap in de ge-
meente en de agrariërs die daar 
gebruik van maken. ,,Wij willen 
ernaar kijken hoe je kunt verze-
keren dat de agrarische onderne-
mers een gezonde bedrijfsvoe-
ring kunnen hebben. Maar dan 
wel met de emissiereductie voor 
ammoniak die de regering voor-
stelt. Dit is een moeilijke operatie 
die wij absoluut niet alleen als ge-
meente kunnen uitvoeren natuur-
lijk. Wij willen wel een agrarisch 
platform oprichten, naast de toe-
ristische en cultuurplatforms die 
er al zijn.”

Tijdens de afgelopen raadsverga-
dering spraken BVNL-partijleden 
over de in hun ogen heersende 
‘klimaat- en C02-waanzin’. Van 
Straalen denkt dat dit op den duur 
voor spanning kan zorgen in de 
coalitie. ,,Nu is het allemaal nog 
vrijblijvend, maar op een gege-
ven moment ga je geld reserveren 
voor bepaalde plannen. Dan is de 
vraag of je BVNL meekrijgt. Ik 
kan mij voorstellen dat het voor 
de coalitie aantrekkelijk is om te 
weten dat ze de steun van Groen-
Links kan krijgen bij bepaalde on-
derwerpen. Dat willen wij best 

bespreken, al zijn wij zeker geen 
gedoogpartner.”
Raadslid Jan Veerman was na-
mens Lijst Kras aanwezig om 
punten aan te dragen voor het col-
legeprogramma. Hij zou graag de 
aanpak van de woningnood als be-
langrijkste streven zien. Veer-
man: ,,Hoe ze dit willen gaan doen, 
blijft volledig onbeantwoord in 
het coalitieakkoord. Ik denk dat 
er meer nodig is dan alleen het be-
bouwen van de Lange Weeren en 
de inbreilocaties. Wij zijn bijvoor-
beeld voor een groene inrichting 
van de Meidoornstraat en het ter-
rein van de voormalige Vincenti-
usschool, met daarbij kleinscha-
lige bebouwing voor jongeren. Je 
kunt daarmee iets extra’s doen 
voor de jonge mensen die op dit 
moment niet op zichzelf kunnen 
wonen. Het is belangrijk om daar 
iets te gaan realiseren, al is het 
tijdelijk. Doe iets, zeggen wij.”
Lijst Kras wil tevens meer aan-
dacht voor het onderwerp ‘ver-
keer en vervoer’. Daarbij doelt 
men bijvoorbeeld op het aantrek-
kelijker maken van het Volen-
damse centrum voor fietsers. 
,,Dit kun je doen door bewaakte 
fietsenstallingen te realiseren. 
Dan is de vraag waar je die kunt 
plaatsen. Wat ons betreft is het 
Europaplein nog niet klaar en met 
dit soort voorzieningen kun je het 
centrum nog levendiger maken.”

,,Dat willen wij ook doen door de 
tijdelijke ‘corona-terrassen’ semi-
permanent te maken. Verder is 
ons voorstel om ’s winters op het 
genoemde plein een kunstijsbaan 
aan te leggen voor de jeugd. Een 
ander punt waar wij meer aan-
dacht voor zouden willen zien, is 
de verfraaiing van het gebied 
rond het Brijkje in Volendam. 
Met dit soort punten kun je con-
creet iets betekenen voor de men-
sen. Die missen wij nog in het co-
alitieakkoord. Hopelijk gaat de 
coalitie zich niet verliezen in de 
hoofdthema’s en behandelt men 
ook de concrete zaken, zoals hier-
boven genoemd.”

Vorige week zaterdag vond een bijeenkomst plaats waarbij de oppositie punten 
kon aandragen voor het komende collegeprogramma. Dit is de volgende stap na 
de bekendmaking van het coalitieakkoord van onlangs. In het voormalige Volen-
damse politiegebouw aan De Deimpt spraken afgevaardigden van partijen met 
de voltallige wethoudersploeg. In de Nivo vertellen ze wat zij zoal aan ideeën 
aandroegen.

Ideeënlijstjes oppositie aangeleverd bij college
‘Kunnen we niet beter het Julianaweg-project een jaar vooruitschuiven?’
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E-BIKES BIJ

Grote Kerkstraat 7/9  |  Edam  |  T 0299 - 37 21 55  ronaldschot.nl

Pegasus Solero E8 Plus

Vraag naar onze 
10 zekerheden 

bij aankoop van 
een fi ets

Stromer 

Pegasus

Gazelle

Koga

Bulls

Eco

Urban Arrow

Flyer

Normaal € 2599,-
BIJ ONS € 2299,-

Wij gaan voor een 10

Deze Pegasus Solero E8 is een spor� eve E-Bike 
voor een zeer aangename prijs. Geniet van de Bosch 
Ac� ve Plus middenmotor en de 8 versnellingen op de 

fi ets. Door de hydraulische remmen komt de fi ets snel 
tot s� lstand.

Ook
online ons 

E-BIKES
magazine

Stromer 

Pegasus

Gazelle

Koga

Bulls

Eco

Urban Arrow

Flyer

BIJZONDERE BANEN

René van Westen 
onderzoekt dagelijks het 
gedrag van ons weer

Lees verder vanaf p. 22

Spuiterij Volendam

Onze redactie
aan het woord:  
Kevin Mooijer

‘Ja. We kunnen terug, jongens. Ik ben 
m’n mes vergeten.’ Die uitspraak 
zorgt tegenwoordig in bepaalde ge-
zelschappen niet meer voor gefronste 
wenkbrauwen. Voor sommige men-
sen is het meebrengen van een wapen 
naar een gezellig avondje de nor-
maalste zaak van de wereld. Het 
hoort bij hun routine voorafgaand 
aan een feestje. Lekker douchen, gel-
letje in het haar, het strakste polootje 
wordt uit de kast gehaald, iéts teveel 
luchie op, telefoon uit de lader en het 
scherpste mes uit de keukenlade pak-
ken. Zo, we kunnen. 

Het mes is aan een comeback bezig in 
het lokale uitgaansleven. Volendam 
heeft een tijd gekend waarin het re-
delijk gebruikelijk was om een dolk 
in je achterzak te hebben tijdens een 
avond in het café, maar tot voor kort 
behoorde die merkwaardige ge-
woonte tot het verre verleden. De af-

gelopen maanden wordt het mes 
weer steeds vaker getrokken op de 
dijk. In een cultuur waar vriend-
schappen bezegeld worden met rake 
én lullige opmerkingen ten koste van 
elkaar, moet je tegenwoordig op je 
tellen passen. Degene die tegenover 
je zit zou namelijk zomaar eens een 
kapmes op zijn rug kunnen hebben. 

Hoewel de dijk regelmatig als decor 
dient voor de naargeestige vorm van 
stoerdoenerij, gloort er voor Volen-
dam tóch nog licht aan de horizon. 
Volgens ingewijden moet het eerste 
voorval tussen twee Volendammers 
namelijk nog ontstaan. Bij de recente 
incidenten zijn telkens mensen be-
trokken geweest die - met hun mes - 
gezellig een dagje Volendam kwamen 
doen. Laten we dat Volendamse licht-
puntje vasthouden en de messen 
thuis in de keukenlade achterlaten. 
Waar ze horen. 

Portemonnee, telefoon, mes en we kunnen 

Wekelijks delen 
verschillende Nivo 
redacteurs een 
persoonlijke boodschap 
met u. Soms serieus, 
maar meestal met een 
knipoog. Kevin Mooijer
heeft deze week de 
messen geslepen.

SPORT

• Uniek supertrio klaar voor EK's
• Vierdaagse Nijmegen verslag
• FC Volendam delft onderspit
• Kids Zomerkamp 2022

Het is dit seizoen zelfs zo erg dat 
niet alleen watersporters last er-
varen van het wier, maar ook 
schepen komen in de problemen. 
Er zijn al situaties geweest waar-
bij schepen assistentie hebben 
ingeschakeld om door de massa 
waterplanten te komen.
Hoewel het ongewenste wier ge-
maaid kan worden, is de ver-
wachting dat dit weinig verschil 
zal maken. Het volume van de 
waterplanten is simpelweg te 
groot. Watersporters doen er 

goed aan om voorbereid op pad 
te gaan.
De afgelopen jaren is overlast 
door fontijnkruid hand over 
hand toegenomen. De westelijke 
kant van het Markermeer, het 
IJmeer en de randmeren zijn 
hierin de hotspots. Waar het in 
het verleden hooguit onhandig 
was voor watersporters, valt nu 
op dat veel schepen in de proble-
men komen en assistentie nodig 
hebben.
Het blijft niet alleen bij stilge-

vallen boten, maar vaartuigen 
raken ook beschadigd. Jefta Lan-
geveld van Vaarzeker vertelt: 
“We zien dat een groter percen-
tage vaartuigen inmiddels ook 
werkelijk schade oploopt. De 
keerkoppeling en motor worden 
zwaarder belast als de schroef 
vol wier zit, waardoor deze veel 
warmer worden dan normaal. 
Ongeveer 30% van de schepen 
die wij helpen zijn beschadigd 
geraakt door het wier.”

Watersporters zal het niet ontgaan zijn. Het Markermeer kleurt groen van het wier. 
Van de bodem tot het wateroppervlak drijven de waterplanten overal. Zeilen en suppen 
wordt daarom een stuk minder rustgevend dan oorspronkelijk de bedoeling is. 

Wier in Markermeer 
belemmert watersporters 

Edammerweg 9   -   Volendam   -   Tel: 32 12 40

Voor al uw vloeren, vitrages, 
overgordijnen, zonweringen en behang

WELKOM

We gaan met vakantie en zijn gesloten van 
vrijdag 29 juli t/m donderdag 18 augustus

Vrijdag 19 augustus zijn wij 
om 13.00 uur weer geopend!

Wij wensen iedereen 
een hele fi jne vakantie toe!
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WIJ ZIJN DE GEHELE BOUWVAK GEOPEND!
VAKANTIE-MIXEN

BESTEL TIJDIG VOOR OP VAKANTIE

BLIKVLEES

BESTEL TIJDIG VOOR OP VAKANTIE

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN:
MAANDAG T/M VRIJDAG TOT 15.30 UUR

ZATERDAG TOT 14.00 UUR

VOOR DE VAKANTIEGANGERS:

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE TOE!

OVERHEERLIJKE LEVERWORST

DEZE WEEK VOOR #2,75 PER LEVERWORSTJE

BAKKERTJE
S L A G E R I J

SINDS                              1942

Voor de vakantiegangers hebben we een 
ruim assortiment producten om mee te 

nemen op vakantie!

•  Vakantiemixen
•  Diverse soorten maaltijden in blik
•  Zakjes kip, biefstuk 
    of varkenshaas in diverse sauzen 
•  Gevacumeerde stukjes grillworst & Metworst 
•  Gehaktballen met of zonder jus 
    Deze mag uiteraard niet ontbreken 
    op de camping!!
•  Diverse vleeswaren gevacumeerd
•  En onze overheerlijke leverworst!

DEZE WEEK VOOR #2,75 PER LEVERWORSTJE

per stuk
2,75

ANTWOORD ZWEEDSEPUZZEL

SLIPTONG
ANTWOORD ZWEEDSEPUZZEL

SLIPTONG

KBO-nieuws
Afdeling 
Edam-Volendam

De KBO Edam-Volendam 
organiseerde afgelopen 
donderdag een thema-
middag   Babbeltruc 
en internetfraude
Peter Smit, voorzitter KBO Regio 
Zaanstreek Waterland, gaf een 
diapresentatie over deze onder-
werpen, wat helaas de laatste tijd 
veelvuldig voorkomt.
Er kwamen 25 belangstellenden 
naar de Jozef en onder het genot 
van een kopje koffie met gebak 

werd aandachtig geluisterd naar 
een aantal voorbeelden hoe men 
belazerd wordt door middel van 
babbeltrucs, pinnen aan de deur, 
zogenaamde controleurs die wil-
len komen kijken of de rookmel-
ders wel op de juiste plek zijn ge-
installeerd, zogenaamde 
monteurs, iemand van de thuis-
zorg, personen die vertellen dat 
er een gaslek bij je thuis is! 
Open niet zomaar de deur voor 
een onbekende. Trap er niet in.
Telefonische babbeltruc. Ook via 
de telefoon kunnen oplichters u 
benaderen, de beller doet zich 
voor als de bank of een andere be-
langrijke organisatie. Zij probe-
ren u te overtuigen om direct geld 
over te maken of ze proberen be-
langrijke informatie bij u los te 
krijgen zoals uw inloggegevens. 
Let op! Banken, belastingdienst 
en andere organisaties zullen 
NOOIT dit soort informatie aan u 
vragen. Vertrouwt u het niet, ver-
breek de verbinding en blokkeer 
het telefoonnummer in je tele-
foon. Meer informatie kunt u vin-
den op de site, maakhetzeniette-
makkelijk.nl. Heeft u ook 
interesse om lid te worden van de 
KBO Edam-Volendam en wilt u 
wat informatie, neem dan even 
contact op met:                                                                               

Agatha Sombroek: 0299-367413  
Jan Zwarthoed: 0614432633

Los de Volendammerwoordenraadsels op 

VOLLEGRAM 4

Naam Telefoon

Knip de puzzel uit en lever deze in voor a.s. maandag bij de Nivo

Doe mee en maak kans op het winnen van een JEgeDAGteBOEK!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Oplossing Vollegram 3:
Verticaal in grijze balk: 
De jaarlijkse grote vrijetijdsbesteding: op vakantie

Horizontaal:
1) Aangespoelde zwemgrond: Slobbeland
2) Vis met teveel sigaretten op: Gerooktepaling
3) Touringcarchauffeur zonder spierballen: Janvanslappethaam
4) Trip van vroeger naar incontinent tappunt: Kraantjelek
5) Pauselijke vakantieweek: PiusXkamp
6) Roe aan Italiaans water: Gardameer
7) Er is maar een Rogers: Buurtuitje
8) Sjalotje in de directe omgeving: Slaatjekippie
9) Hij haalt flink uit naar de kleine hen: Slaatjekippie
10) Populaire benaming voor caravan: Sleurhut

Vragen Vollegram 4:
Verticaal in grijze balk: 
Oppakken van winterkost

Horizontaal:
1) Deegwaar: bolletjes met "Penne"
2) Zure saus bij lekker te bakken vis
3) Mazzelkoeken
4) Een reep kluns met de zesde noot
5) Wegrijdende zuivel
6) Toetjes die je als een marionet kunt bespelen
7) Eetbare luizen van slingerdieren
8) Directoires uit de hete boter 
9) Engelse waarheid
10) Niet kort en dik maar wel erg lekker

Los eerst de verticale vraag op, dat scheelt. Let op: de woorden worden gezocht in het Volendams. Een 
voorbeeld: view op onbedekte achterwerken: blotegattengezicht. Oplossing volgende keer.
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www.bureau-letselschade.nl

Letselschade?

GRATIS HULP BIJ 
LETSELSCHADE

BEL 0299-420001

HBS LETSELSCHADE

Wij regelen het 
en het kost u niets!

Anja Schilder (Kos)
Letselschadespecialist

’Mensen beseffen vaak niet 
dat zij recht hebben op een 
uitkering na een ongeval.’

www.interieurservicevolendam.nl

Interieurservice Volendam wenst iedereen een hele fijne vakantie.

Onze Showroom is gesloten vanaf vrijdag 29 juli t/m 20 augustus. 
Maandag 22 augustus vanaf 13.00 uur zijn wij weer geopend. 

Showroom: Hamerstraat 22 V Edam
Tel: 0299 - 32 23 33

Openingstijden: 
Ma t/m Vrij:
Zaterdag:

13:00 - 18:00 uur
10:00 - 13:00 uur

Julianaweg 200 | 06-11071657 | info@denapolitaan.nl

Uw specialist in koffi e
en espressomachines

Beleef en proef authentieke topmerken zoals La Pavoni, 
La Marzocco en Jura bij De Napolitaan in Volendam!

denapolitaan.nl

Terwijl de kinderen al volop va-
kantie vieren, vindt er binnen ba-
sisschool ’t Kofschip een grote 
verbouwing plaats. De gymzaal - 
die in het midden van het gebouw 

was geplaatst - wordt geheel ge-
sloopt. Eén lokaal wordt omge-
bouwd tot nieuwe sportruimte, 
terwijl de andere lesruimten ook 
een metamorfose krijgen. Dank-

zij deze ingrepen is het gebouw 
efficiënter ingericht en past het 
beter bij de nieuwe koers die ’t 
Kofschip wil varen. 

Ingrijpende verbouwing ’t Kofschip

Jan Veerman 
‘Puzzelwinnaar’
In de krant van vorige week was 
de ‘Puzzel op Nivo’ weer te vin-
den. Het juiste woord dat de puz-
zelaars konden vinden was ‘slip-
tong’. Dit juiste woord was 
gevonden door Jan Veerman, wiens 
puzzel werd uitgeloot. De dochter 
van Jan – Daniëlle – nam de prijs 
van bakkerij 2in1 in ontvangst.

Cor Nieuweboer 
winnaar Vollegram
Uit de vele inzendingen van de 
VOLLEGRAM 3 in de Nivo van 29 
juni trokken we Cor Nieuweboer 
als winnaar. De cryptogram met 
Volendammer woorden werd goed 
ingevuld. Het winwoord: Op va-
kantie kwam tevoorschijn in de 
grijze verticale balk nadat hij de 
puzzel goed had ingevuld. Cor 
Nieuweboer ontving als winnende 
prijs een JEgeDAGteBOEKje. 
Een dagboek speciaal ontwikkeld  
voor kinderen tussen de 7 en 11 
jaar oud. Voor de komende puzzel 
is ook weer een JEgeDAGteBOEK 
te winnen.
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Na een autorit van een week be-
landde het vluchtende gezin in 
Zaandam. ,,We hebben twee nach-
ten in een sportzaal gespendeerd, 
daarna hoorden we dat we naar 
Edam moesten”, herinnert Andrii. 
,,Eenmaal in de Meermin aange-
komen ontdekten we al gauw dat 
het een goede plek is om te leven. 
De mensen vanuit de gemeente 
zijn heel behulpzaam en in de re-
gel merken we dat inwoners van 
Edam-Volendam ook graag de 
helpende hand bieden.” 

,,Andrii heeft de status ‘tijdelijke 
vluchteling’”, zegt Pim Ligthart, 
vestigingsmanager van UBV Vo-
lendam. ,,Dat houdt in dat hij als 
vluchteling wel gewoon mag wer-
ken in Nederland. Iemand die niet 
uit de EU komt heeft een ver-
blijfsvergunning nodig om arbeid 
te mogen verrichten in Neder-
land, en hoewel Oekraïne nog niet 
tot de EU behoort, is er een uit-
zondering gemaakt voor Oekra-
iense burgers.” Na een presenta-
tie van Uitzendbureau UBV voor 
de vluchtelingen die in de Meer-
min verblijven, zocht Andrii di-
rect contact. Pim: ,,Sterker nog, 
de ochtend na mijn presentatie 
stond er zes kandidaten voor de 
deur om zich in te schrijven als 
werkzoekende. Momenteel wer-
ken er 72 Oekraïense vluchtelin-
gen in de gemeente Edam-Volen-
dam. Het zijn stuk voor stuk 
enorm gemotiveerde mensen. Ze 
willen zich nuttig maken.”

Bedrijven waar de Oekraïners 
voor werken zijn onder meer En-
kev, de Waterdam, Platvis, Van 
der Valk en Vomar. Pim: ,,Om de 
taalbarrière te overbruggen is er 
wel een stukje bereidwilligheid 
vanuit de werkgever nodig. Hoe-
wel veel van de Oekraïense men-
sen Engels spreken, zorgen we 

dat er bij iedereen de eerste dag 
een tolk mee naar het werk komt.” 
In zijn thuisland werkte Andrii 
als kraanchauffeur, maar inmid-
dels werkt hij fulltime bij Enkev 
in Volendam. Enkev is gespeciali-
seerd in het maken van kwali-
teitsproducten bestaande uit na-
tuurlijk vezels. De producten 
worden onder meer geleverd aan 
de meubelbekledings- en verpak-
kingsindustrie. Andrii: ,,Ik vind 
het geweldig om hier te werken. 
Het team is heel erg behulpzaam 
en ik kan het op de fiets af.”

Enkev productiemanager Vincent 
Asseler is ontzettend blij met de 
toevoeging van Andrii aan zijn 
team: ,,Andrii pakt alles ongeloof-
lijk snel op. Hij weet echt wat hij 
doet, ondanks dat hij de taal niet 
spreekt. Collega’s hebben hem op-
genomen in het team. Andrii hoort 
er echt al bij. En overwerken 
vindt hij geen enkel probleem. 
Zonder ook maar te zuchten werkt 
hij een paar uur extra als het no-
dig is. Ik heb zelden iemand mee-
gemaakt met deze arbeidsethos. 
Bovendien is Andrii zeer beleefd 
en integer. Wij zijn hartstikke blij 
met hem.”

Oekraïense vluchtelingen ontvan-
gen € 60,- per week wanneer zij 
niet werken. Pim: ,,Dat leefgeld 
wordt stopgezet wanneer ze er-
gens gaan werken. De mensen die 
zich bij UBV Volendam aanmel-
den willen echt aan de bak.” An-
drii: ,,In Oekraïne verdiende ik 
ongeveer de helft van wat ik hier 
verdien, maar het leven daar is 
aanzienlijk goedkoper.” Pim: ,,An-
drii krijgt bij Enkev hetzelfde sa-
laris als zijn Nederlandse colle-
ga’s. Het is een cao-loon, dus heeft 
hij recht op hetzelfde bedrag. En 
hij maakt het dubbel en dwars 
waar.” 

Twee maanden terug streken de Oekraïense Andrii (30), zijn 
vrouw en hun zoontje van drie neer in Edam. Nadat hun wo-
ning in de oblast Kharkivska – op slechts negen kilometer 
van de Russische grens - verwoest werd als gevolg van het 
oorlogsgeweld, was het jonge gezin genoodzaakt hun thuis-
land te ontvluchten. Halsoverkop moesten ze noodgedwon-
gen alles dat ze kenden achterlaten. Na een periode van on-
zekerheid zijn Andrii en zijn familie inmiddels gesetteld in 
Edam. Met de Meermin als tijdelijke thuisbasis proberen de 
Oekraïner hun leven weer op te bouwen. Uitzendbureau 
UBV heeft Andrii zelfs geholpen met het vinden van een 
baan bij Enkev. Dat bevalt van beide kanten enorm goed. Zo 
goed, dat Andrii’s manager hem nu al niet meer kwijt wil. 
Door Ron Schilder en Kevin Mooijer

UBV zet Oekraïense vluchtelingen in hun kracht

Enkev wil Andrii 
niet meer kwijt 

Ga voor meer informatie naar www.ubv.nl. 

Andrii (links) met Enkev productiemanager Vincent Asseler

De ‘XRAY Challenge’ is een initia-
tief van Stichting Humanitaire 
Hulp Gambia (SHHG), waarmee 
zij geld ophalen voor het Lemon 
Health Centre ziekenhuis in Gam-
bia. De SHHG is een door Neder-
landers gerunde non-profit orga-
nisatie die al ruim twintig jaar 
actief is in het West-Afrikaanse 
land. De stichting zet zich in om 
basisbehoeften als voedsel, kle-
ding en medische zorg voor Gam-
bianen te faciliteren. Met de 
‘XRAY Challenge’ wordt geld in-
gezameld om een mobiel röntgen-
apparaat te financieren voor het 
Lemon Health ziekenhuis. Met 
deze machine kunnen medische 
hulpverleners de zorg in de regio 
verder uitbreiden. 

Met de ‘XRAY Challenge’ worden 
mensen uitgedaagd een autoreis 
te maken vanuit Nederland naar 
Gambia. Deelnemers schaffen 
zelf een auto aan waarmee zij ver-
wachten ruim zevenduizend kilo-
meters af te kunnen leggen. Met 
een routebeschrijving worden de 
reizigers op pad gestuurd richting 
het zuiden. De deelnemers rijden 
een route afgeleid van de interna-
tionaal beroemde Parijs-Dakar 
rally. Deze autorace - waar inter-
nationale racers streden door het 
onbegaanbare woestijnterrein 
van de Sahara - stond bekend als 
een ware ervaring. Zo is het motto 
altijd geweest: ‘Een uitdaging 

voor zij die gaan, een droom voor 
hen die achterblijven’. 
Door de SHHG wordt in Gambia 
bij aankomst van de reizigers een 
veiling georganiseerd waar de 
deelnemers hun auto’s verkopen. 
De opbrengst van de in Gambia 
verkochte auto’s zal bij de pot met 
het door de deelnemers ingeza-
melde bedrag gevoegd worden. 

De Edamse deelnemer Ton Conijn 
is een van de vier mannen uit onze 
regio die mee gaat doen aan de ex-
peditie. ,,Ik werd bekend met deze 
actie door mijn zwager die de rit 
vier jaar geleden heeft gereden”, 
vertelt Ton. ,,Toen ik ontdekte dat 
iedereen zich kon inschrijven 
voor de volgende reis naar Gam-
bia schreef ik mezelf direct in.” 
Als Team Expeditie Edam-Gam-
bia begonnen Ton Conijn, Rogier 
Houtkooper, Mathijs Wanders en 
Cees Karhof met de voorbereidin-
gen van het continent-overbrug-
gende avontuur. Ton en zijn ka-
meraden zijn al bijna een jaar 
bezig met het opknappen van de 
aangeschafte auto’s en het ver-
werven van donateurs voor het 
goede doel. ,,De auto’s hebben we 
mogen opknappen in bij Garage 
Kil, die ons gratis lieten werken in 
hun garage. Ook garage Frikkee 
Edam heeft ons geholpen in het 
klaar maken van onze auto. Beide 
garages hebben ons hiermee 
enorm kunnen helpen. Ook kun-

nen mensen onze reis steunen 
door per kilometer te doneren. 
Als mensen bijvoorbeeld 25 euro 
schenken nodigen wij deze dona-
teurs uit deel te nemen aan onze 
reis via de app ‘Polarsteps’. In 
deze app zullen wij met reisverha-
len en foto’s mensen op de hoogte 
houden van onze ervaringen.”

Daarnaast houdt het team op 23 
september aanstaande een net-
werkborrel voor bedrijven en or-
ganisaties. Op deze avond willen 
ze bedrijven kennis laten maken 
met het initiatief en de auto’s be-
plakken met stickers van sponso-
ren. Alle opbrengsten van kennis-
sen en familie, bedrijven en 
organisaties en de verkoop van de 
auto’s komen uiteindelijk ten 
goede aan Stichting Humanitaire 
Hulp Gambia. Zij zullen het be-
drag gebruiken om het gewenste 
mobiele röntgenapparaat aan te 
schaffen. 

Door de mannen van Team Expe-
ditie Edam-Gambia te sponsoren 
draagt u bij aan het doel om 150 
duizend euro op te halen voor de 
verbetering van medische zorg in 
het land. De mannen hebben zich 
actief ingezet voor de stichting en 
hopen op een onvergetelijke erva-
ring. In de aankomende herfst 
stappen de heren achter het stuur 
voor de lange, intensieve rit naar 
Gambia. 

Door Stichting Humanitaire Hulp Gambia is de zogeheten ‘XRAY Challenge’ georganiseerd 
om geld in te zamelen voor een ziekenhuis in het West-Afrikaanse Gambia. Aan de avontuur-
lijke uitdaging doen landelijk meer dan zestig mensen mee. Vier van hen komen uit onze 
gemeente. Door Chris Bond 

Expeditie naar Gambia voor een goed doel
‘Een uitdaging voor zij die gaan, een droom voor hen die achterblijven’
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Droomhuis kopen?
           

0299 200999 | nemassdeboer.nl

Bij nemassdeboer weet je het zeker; de best 
passende hypotheek met de laagste kosten!

aAdvies van specialisten
aKeuze uit alle hypotheekaanbieders
aScherpe adviestarieven

3   6   

5   

1    

2   

0299 - 367145  |  SLIJTERIJDESTIENT.NL

4   

NIEUW

ACTIEWEEK

DRANKEN
LICOR 43 0,7 15,99

VILLA MASSA LIMONCELLO 0,7 15,99

BOMBAY SAPPHIRE GIN 0,7 16,99

SMIRNOFF VODKA 0,7 10,50

ERISTOFF RED 0,7    9,50

BACARDI LEMON/RAZZ 0,7 12,50

BLANCHE DE NAMUR 0,33   1,20

1  LM CHARDONNAY 
VIOGNIER FRANKRIJK
Aromatisch, zacht.
Heerlijk aperitief.

PER FLES 6,75

2  SANTA RITA MEDALLA REAL 
SAUVIGNON BLANC CHILI
Fruitig, elegant met hints van 
citrus en passievrucht.

PER FLES 8,99

3  SANTA RITA MEDALLA 
REAL CAB/SAUV CHILI
Kruidig, fruitig. Aroma’s van 
vanille, tabak en kruidnagel.

PER FLES 8, 99

4  RAMÓN BILBAO
RIOJA ROSÉ SPANJE
Zijdezachte en fruitige 
Rioja Rosé.

PER FLES    7,99

5  EPICURO PINOT 
GRIGIO ITALIË
Mild droog, bloemig en fris.
Lekker doordrinkbaar.

PER FLES 6,50

6  STEININGER GRÜNER 
VELTLINER SPIEGEL OOSTENRIJK
Fris, bloemig. 
Oostenrijkse klassewijn.

PER FLES 13,49

Verhuizen of al verhuisd?
Geef het ook even door aan de Nivo!

abonnement@nieuw-volendam.nl of tel. 364830

Dat begint bij de erkenning dat er 
een probleem is. Dat probleem 
heeft een historie van tientallen 
jaren. Al in de jaren ‘80 werd ge-
waarschuwd voor het mestover-
schot. We importeren enorme 
hoeveelheden veevoer en we ex-
porteren vlees en melk, maar de 
mest blijft hier. Een kind kon in-
zien dat dat niet door kan gaan. De 
natuur plukt de wrange vruchten: 
enorme achteruitgang van de bio-
diversiteit, geen bloemrijke wei-
landen meer, verlies van insec-
tensoorten met 50% tot 75%, 
eentonige weilanden. Het is alle-
maal overbekend. Het wordt tijd 
om er eindelijk iets aan te doen.
Helaas denken veel mensen (ook 
de overheid) dat je het probleem 
moet oplossen door boeren in de 
buurt van natuurgebieden uit te 
kopen. Maar wat gebeurt er met 

die grond? Gaan we daar indu-
strieterreinen van maken? Dat is 
een slechte strategie. Je moet de 
boeren juist meer ruimte geven. 
Het groene open landschap moet 
zoveel mogelijk behouden blijven 
en de boeren zijn de beste beheer-
ders. De ammoniakuitstoot moet 
terug, niet door de boeren uit te 
kopen maar door ze te compense-
ren voor krimp van de veestapel. 
Minder vee per hectare, meer ak-
kerbouw, minder kunstmest, in-
zetten op stikstofbindende krui-
den en vooral: een eerlijke prijs 
voor hun producten. Kortom: een 
transitie naar een natuur-inclu-
sieve landbouw.
De transitie moet samen met de 
boeren gebeuren. De enige ma-
nier om het open landschap van 
Noord-Holland in stand te houden 
is te verzekeren dat de boeren een 

gezonde bedrijfsvoering kunnen 
hebben. Daarvoor moet ook de mi-
lieubeweging een knop omzetten, 
bijvoorbeeld als het gaat om be-
heer van de ganzenpopulaties. 
GroenLinks heeft op 3 maart van 
dit jaar een discussiebijeenkomst 
over natuur-inclusieve landbouw 
georganiseerd in De Oude School 
in Warder. We willen graag de po-
sitieve sfeer die daar heerste 
voortzetten. Bij de presentatie 
van het coalitieakkoord op 14 juli 
hebben we gepleit voor het op-
richten van een “Agrarisch Plat-
form” om de krachten te bunde-
len. Ook de coalitie zit op die lijn. 
Ontkennen van het probleem 
helpt niet, we moeten het oplos-
sen.
Nico M. van Straalen
GroenLinks Edam-Volendam

Ook de agrariërs van Edam-Volendam zullen te maken krijgen met 
maatregelen vanuit de overheid om de ammoniakuitstoot te vermin-
deren. Het is daarmee ook een zaak van de gemeente, die met de 
boeren moet meedenken over oplossingen.

Met minder stikstof naar en gezonde bedrijfsvoering

DIT TEGELTJE WORDT U AANGEBODEN DOOR:
www.tuijpkeukenenbad.nl

TEGEL v/dSPREUK  WEEK
Mooie woorden zijn niet altijd waar;
ware woorden zijn niet altijd mooi!



8 Woensdag 27 juli 2022

Op de site van de gemeente:
• Gevonden en verloren voorwerpen vindt u op onze website 
edam-volendam.nl/voorwerpen.
• Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via 
edam-volendam.nl/nieuwsbrief

Publicaties van de gemeente
Publicaties van verkeersbesluiten, omgevingsvergunningen, veror-
deningen of wijzigingen van bestaande verordeningen maken we 
bekend in het digitaal gemeenteblad. 
Deze bekendmakingen van onze gemeente kunt u raadplegen op: 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicaties van uw gemeente

Burgerlijke 
stand 20/07

Afvalinzamelstations
beperkt geopend in 
de Bouwvak

Gewijzigde inzameling 
oud papier tijdens 
vakantie en kermis

Doe mee met de fotowedstrijd 2023!

Afvalinzamelstation Oosthuizen
• Zaterdag 6 augustus gesloten
• Zaterdag  3 september geslo 
 ten. Volendam is deze dag  
 wel geopend.

Afvalinzamelstation Volendam
• Zaterdag 6 augustus gesloten
• Vrijdag 2 september gesloten  
 vanaf 12.00 uur
• Maandag 5 september geslo 
 ten vanaf 12.00 uur

Tijdens de vakantieperiode en 
kermis passen wij de inzameling 
van oud papier aan.

Edam
Op de zaterdagen 6, 13 en 20 au-
gustus kunt u tot uiterlijk 12.00 
uur uw oud papier op drie locaties 
in Edam kwijt:

• Grote kerk Edam
• Einde van Lokkemientjeweg  
 kruising Noordervesting/Noor 
 derstraat
• Busstation tunnel

Volendam
Op 6, 13 en 20 augustus en 3 sep-
tember wordt er in Volendam 
geen papier opgehaald.

Komt u hier uit de regio? Dan 
kunt u foto’s insturen voor de 
jaarlijkse fotowedstrijd. 
Voor onze folders, brochures, 
website en de gemeentegids zoe-
ken we foto's uit de samenleving 
die zijn gemaakt in onze ge-
meente. De winnende foto komt 

op de cover van de gemeente-
gids. En de nummers een, twee 
en drie krijgen een leuke prijs. 
Voor de binnenkant van de ge-
meentegids kiest onze vakkun-
dige jury ook een aantal foto's 
uit. 

Thema
Het thema van dit jaar is: 'Lekker 
bezig in onze gemeente'.

Doe mee
Doe mee en stuur uw foto’s uiter-
lijk 15 januari 2023 naar: fotowed-
strijd@edam-volendam.nl. Ver

geet niet uw naam, e-mailadres 
en telefoonnummer te vermel-
den.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op onze site edam-
volendam.nl/fotowedstrijd.

W. van der Knoopdreef 1
1132 KN  Volendam
Telefoon: 0299-398398

Email: info@edam-volendam.nl
www.edam-volendam.nl
Ondernemend en betrokken.

                    
GEBOORTE
15-07-2022  
Liam Levi, z.v. 
T.E. Schrik en M. Belt

OVERLEDEN
18-07-2022  
Elisabeth Maria 
Molenaar, oud 87 jaar 

Nadat de tien echtparen uit Vo-
lendam, Edam en Oosthuizen hun 
plekje gevonden hadden, werd de 
speciaal voor de gelegenheid op-
gemaakte cake aangesneden. De 
burgemeester nam uitgebreid de 
tijd om het gesprek aan te gaan 
met alle aanwezigen. De echtpa-

ren die de vijftigjarige status be-
reikten luisteren naar de namen 
Smit-Mol, De Wolff-Erinkveld, De 
Waart-Keizer, Kroon-Molenaar, 
Jonk-Veerman, Schilder-Smit, 
Joosten-Broers, Pouwels-Rozema, 
Hilstra-Bense en Hogenes-Storm. 

Woensdagmiddag ontving burgemeester Sievers tien echt-
paren die de gouden huwelijksstatus hebben bereikt. In Res-
taurant de Pieterman stonden de tafels gedekt, klaar voor 
een gezellig samenzijn. 

Gouden echtparen komen 
samen in de Pieterman
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Vervolgens werd er als tij-
delijke oplossing een beton-
nen constructie, met daarin 
een afvalbak, neergezet in 
de straat. ,,Dat ding werkte 
niet goed. We zijn blij dat er 
nu eindelijk een nieuwe 

GFT-container wordt ge-
plaatst”, aldus een contente 
buurtbewoner. 
In opdracht van de ge-
meente Edam-Volendam 
verwijderde stratenma-
kersbedrijf Van der Gracht 

de tijdelijke container, en 
plaatste een gloednieuw 
exemplaar. Hopelijk voor 
de bewoners van de Sint Ge-
rardusstraat bevalt de 
nieuwe groente-, fruit- en 
tuinafvalbak wel. 

Woensdagochtend werd er in de Sint Gerardusstraat een gloednieuwe GFT-
container geplaatst. De buurt was lange tijd gewend aan twee containers, 
maar nadat er enige tijd terug een auto tegen de containers botste werden 
deze noodgedwongen verwijderd.

Nieuwe GFT container 
in Sint Gerardusstraat

Het hoogste punt van de flat 
is inmiddels bereikt en de 
daken op de grondgebonden 
woningen zijn geplaatst. De 
kans is aannemelijk dat ‘De 
Oostrand fase 9&10’ teza-
men met bouwproject ‘De 

Hors’ de laatste bouwpro-
jecten in de Broeckgouw 
worden. De toekomstige be-
woners van De Oostrand 
vallen met hun neus in de 
boter wat betreft het uit-
zicht. De toekomstige bewo-

ners van De Oostrand val-
len met hun neus in de boter 
wat betreft het uitzicht. De 
appartementen op de boven-
ste verdieping zullen straks 
kunnen genieten van zicht 
op het water en de dijk. 

Tot 18 september zijn de 
werken van de Zuiderzee 
schilder te zien in meerdere 
musea, waaronder het Vo-
lendammer Museum. Zo is 
op Urk het werk te zien dat 
de kunstenaar enkele we-
ken voor z'n dood ter plekke 
maakte. Enkhuizen en Vo-
lendam tonen de levendige 

werken die Schotel schil-
derde toen hij twee jaar in 
de Berend Demmerstraat 
woonde, en in Huizen is te 
zien hoe de kunstenaar aan 
de haven werkte. Ook in 
Spakenburg, Harderwijk en 
Schokland worden werken 
geëxposeerd. Het tweejarig 
verblijf van de schilder 

heeft zowel bij de schilder 
zelf als in het dorp zijn spo-
ren achtergelaten. In Volen-
dam werd een straat naar 
de kunstenaar genoem en 
de kunstenaar hield zijn 
hele leven contact met be-
woners van ons dorp.

Aan de buitenrand van de Broeckgouw wordt momenteel gewerkt aan de 
realisatie van een appartementencomplex en een aantal starterswoningen. ‘De 
Oostrand’ zal bestaan uit 32 appartementen en vijf grondgebonden woningen. 

Zeven musea uit het Netwerk Zuiderzeecollectie werkten samen om de ten-
toonstelling Zuiderzeegezichten van Anthonie Pieter Schotel vorm te geven. 
Verschillende bruikleengevers stelden werken beschikbaar, waardoor er 
Rijks- en particulier bezit te zien is dat zelden ten toongesteld wordt.

Nieuwste Broeckgouw-
flat bereikt hoogste punt 

Expositie Anthonie Pieter 
Schotel in Volendams Museum

Steun het Volendams Museum 
met een vrijwillige bijdrage!

Scan de QR-code
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KANTOOR: MA T/M VR 08:30-17:00U   |   E-MAIL: info@cbwedamvolendam.nl   |   WEBSITE: www.cbwedamvolendam.nl

WWW.CBWEDAMVOLENDAM.NL WWW.PXVOLENDAM.NL

Voor tickets & info bezoek je onze website: 
www.pxvolendam.nl

WWW.BAMBIVOLENDAM.NL
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Za 26 november 2022

Locatie: Pop- en Cultuurhuis PX (Podiumzaal)  |  Tickets: € 22,50 (excl. transactiekosten)

Datum: zaterdag 26 november  |  Deur open: 19:30 uur  |  Aanvang: 20:00 uur

Ga naar pxvolendam.nl voor meer informatie.

Nachtclubopstelling met tafels en stoelen

ZOMERPRET BIJ BAMBI
De kinderen genieten van het spelen met water en 
zand en vinden het heerlijk om te klimmen.

    KANSRIJK ZOMERACTIVITEITEN

datum
maandag 1 augustus

dinsdag 2 augustus
woensdag 3 augustus

donderdag 4 augustus
vrijdag 5 augustus

maandag 8 augustus

woensdag 10 augustus
donderdag 11 augustus

maandag 15 augustus
dinsdag 16 augustus

woensdag 17 augustus
vrijdag 19 augustus

maandag 22 augustus
dinsdag 23 augustus
dinsdag 23 augustus

woensdag 24 augustus
vrijdag 26 augustus

begin
10:00
10:00
10:00
12:00
14:00
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

eind
12:30
15:00
11:00
13:00
15:00
13:00
12:15
12:15
16:15
12:30
14:00
12:30
17:00
12:15
12:30
12:30
16:00
15:00
15:00
15:00

locatie
Veld 8 achter De Opperdam
Zwembad De Waterdam
Schoolplein Warder
Speeltuin Beets
Schoolplein Kwadijk
Sporthal De Opperdam
Sporthal De Opperdam
EVC Edam
Voetbalveld Oosthuizen
Houd onze site in de gaten
Zwembad Warder (entree is 1,-)
RKAV Volendam
Slobbeland
RKAV Volendam
RKAV Volendam
Voetbalveld Oosthuizen
Plein PX Volendam
Zwembad De Waterdam
Strandbad Edam
PX Volendam

activiteit
VSB: Speed Handball
Waterinstuif Waterdam
Buitenspelen
Buitenspelen
Buitenspelen
Lasergamen
Lasergamen
Bubble Voetbal
Bubble Voetbal
Volleybal
Clinic Suppen
Zeskamp
Instuif
Bubble Voetbal
Archery Tag
VSB: Kickball
Tropisch Pleinfeest
Waterinstuif
Instuif
VSB: Dance Battle

Zomeraanbod in de maand augustus

www.kansrijkedamvolendam.nl
voor nieuwe activiteiten, meer info & inschrijvingen ga je naar

Dinsdag 19-26 juli, 9 + 16 aug. 

11.00 uur in de MG

Donderdag 28 juli 

11.00 uur in de Singel

LLEEEEFF  LLAANNGG

KKOONNIINNGG
D a n s & Tr a i n i n g 

Tĳdens de schoolvakantie gaan we door met de danslessen.

...en je mag je vriendin ook meenemen naar de les!

Vrĳdag 22 juli 

10.00 uur in de MG

Woensdag 20-27 juli 

10.00 uur in de MG

Donderdag 21 juli 

10.00 uur in de MG

Maandag 18 + 25 juli, 8 + 15 aug. 

10.00 uur in de MG 

Vrĳdag 22-29 juli 

10.00 uur in de PX

Dinsdag 19-26 juli 

10.00 uur in de PX

Maandag 18-25 juli 

11.00 uur in de MG

8-10 jaar Streetdance 

(Juf Lizzie )06-37479393

Moderne Dans 

(Juf Lizzie)

10-13 jaar Streetdance 

(Juf Nelly )06-57838313

Vrĳdag 29 juli. 

11.00 uur in de Singel

4-6 jaar Streetdance 

(Juf Iris )06-40609512

6-8 jaar Streetdance 

(Juf Chantal )06-24412184

6-8 jaar Streetdance 

(Juf Susan )06-11174322

13 jaar en ouder Streetdance 

(Juf Lizzie)

10-13 jaar Streetdance 

(Juf Susan)

10-13 jaar Steptraining
(Juf Lynn )06-12947542

(Juf Eline )06-15666227

Graag voor elke les aanmelden

bĳ de desbetreffende juf via een appje

10-14 jaar Circuittraining

(Juf Lynn)

Dansen en trainen in de vakantie, 

ook dat kan nu bij ons! (ook voor niet-leden) 
Vakantie van 18 juli t/m 19 aug. 

Na deze datum gaat het reguliere rooster weer in.

ZOMERROOSTER KINDERLESSEN TOT 14 JAAR:

 
Vakantie van 25 juli t/m 19 aug. 

Na deze datum gaat het reguliere rooster weer in.

Dinsdag 2, 9 + 16 aug.

09.00 uur + 19.00 uur in de Sportcampus

Donderdag 28 juli,  4 + 11 aug.

19.30 uur in de Sportcampus

Maandag 25 juli 

18.30 uur in de Singel

Maandag 25 juli, 1 + 15 aug.

10.30 uur in de PX

LLEEEEFF  LLAANNGG

KKOONNIINNGG
D a n s & Tr a i n i n g 

Tĳdens de bouwvak gaan we door met diverse trainingen 

...en je mag ook je buur/vriendin/moeder meenemen naar de les!

Woensdag 10 aug. en Zaterdag 13 aug. 

10.30 uur in de PX

Maandag 25 juli, 1 + 8 aug. 

19.30 uur in de Sportcampus

Woensdag 27 juli,  

9.00 uur in de PX

Dinsdag 19 - 26 juli 

19.00 uur in de PX

Dinsdag 9 + 16 aug. Woensdag 10 + 17 aug.

19.00 uur in de PX

Donderdag 11 aug.

9.00 uur in de PX

Fatburn / Powerhour

(Thomas )06-81753216

Fatburn / Powerhour 16+

(Eline )06-15666227

Fatburn / Powerhour

(Michel)

Fatburn / Powerhour

(Michel )06-37353714

PowerStretch

(Michel)

Yoga

(Rajani )06-55883383

Streetdance 17+

(Susan )06-11174322

Pilates/Fresh Balance

(Linda )06-21527685

Pilates

(Linda Bille )0610301076

Pilates/Fresh Balance

(Linda)

Graag voor elke les aanmelden bĳ de 

desbetreffende train(st)er via een appje

Sporten in de vakantie, ook dat kan nu bij ons! (ook voor niet-leden)

ZOMERROOSTER

 

Vakantie van 25 juli t/m 19 aug. Na deze datum gaat het reguliere rooster weer in.

Dinsdag 26 juli, 2, 9 + 16 aug.

09.00 uur + 19.00 uur in de Sportcampus

Donderdag 28 juli, 4, 11 + 18 aug.

19.00 uur in de Sportcampus

Donderdag 28 juli,  4 + 11 aug.

19.30 uur in de Sportcampus

Maandag 25 juli 

18.30 uur in de Singel

Maandag 25 juli, 1 + 15 aug.

10.30 uur in de PX

LLEEEEFF  LLAANNGG

KKOONNIINNGG
D a n s & Tr a i n i n g 

Tĳdens de bouwvak gaan we door met diverse trainingen 

...en je mag ook je buur/vriendin/moeder meenemen naar de les!

Woensdag 10 aug. en Zaterdag 13 aug. 

10.30 uur in de PX

Maandag 25 juli, 1 + 8 aug. 

19.30 uur in de Sportcampus

Woensdag 27 juli,  

9.00 uur in de PX

Dinsdag 19 - 26 juli 

19.00 uur in de PX

Dinsdag 9 + 16 aug. Woensdag 10 + 17 aug.

19.00 uur in de PX

Donderdag 11 aug.

9.00 uur in de PX

Fatburn / Powerhour

(Thomas )06-81753216

Fatburn / Powerhour 16+

(Eline )06-15666227

Fatburn / Powerhour

(Michel)

Fatburn / Powerhour

(Michel )06-37353714

PowerStretch

(Michel)

Yoga

(Rajani )06-55883383

Yoga

(Wendy ) 06-22167339

Streetdance 17+

(Susan )06-11174322

Pilates/Fresh Balance

(Linda )06-21527685

Pilates

(Linda Bille )0610301076

Pilates/Fresh Balance

(Linda)

Graag voor elke les aanmelden bĳ de 

desbetreffende train(st)er via een appje

Sporten in de vakantie, ook dat kan nu bij ons! (ook voor niet-leden)

ZOMERROOSTER

Dinsdag 19-26 juli, 9 + 16 aug. 

11.00 uur in de Sportcampus

Donderdag 28 juli 

11.00 uur in de Singel

LLEEEEFF  LLAANNGG

KKOONNIINNGG
D a n s & Tr a i n i n g 

Tĳdens de schoolvakantie gaan we door met de danslessen.

...en je mag je vriendin ook meenemen naar de les!

Vrĳdag 22 juli, 12 aug.

10.00 uur in de Sportcampus

Woensdag 20-27 juli 

10.00 uur in de MG

Donderdag 21 juli 

10.00 uur in de MG

Maandag 18 + 25 juli, 8 + 15 aug. 

10.00 uur in de Sportcampus

Vrĳdag 22-29 juli, 12 + 19 aug.

10.00 uur in de PX

Dinsdag 19-26 juli 

10.00 uur in de PX

Maandag 18-25 juli 

11.00 uur in de MG

6-10 jaar Streetdance 

(Juf Lizzie )06-37479393

Moderne Dans 

(Juf Lizzie)

10-13 jaar Streetdance 

(Juf Nelly )06-57838313

Vrĳdag 29 juli. 

11.00 uur in de Singel

4-6 jaar Streetdance 

(Juf Iris )06-40609512

6-8 jaar Streetdance 

(Juf Chantal )06-24412184

6-8 jaar Streetdance 

(Juf Susan )06-11174322

13 jaar en ouder Streetdance 

(Juf Lizzie)

10-13 jaar Streetdance 

(Juf Susan)

10-13 jaar Steptraining
(Juf Lynn )06-12947542

(Juf Eline )06-15666227

Graag voor elke les aanmelden

bĳ de desbetreffende juf via een appje

10-14 jaar Circuittraining

(Juf Lynn)

Dansen en trainen in de vakantie, 

ook dat kan nu bij ons! (ook voor niet-leden) 
Vakantie van 18 juli t/m 19 aug. 

Na deze datum gaat het reguliere rooster weer in.

ZOMERROOSTER KINDERLESSEN TOT 14 JAAR:
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Son Mieux als trekker 
Son Mieux is een rijzende ster en 
de hoofdact tijdens de 40e editie. 
De Haagse band speelde een in-
drukwekkende show op Pinkpop 
en maakte duidelijk dat het alle 
potentie heeft de komende jaren 
uit te groeien tot een grote naam. 
Hoofdprogrammeur Bianca Vos 
vertelt trots: “Dit is zo’n act waar 
iedereen voor valt. Goed geschre-
ven liedjes, ongekend veel ener-
gie en performance. De band 
walst over je heen, je kan niet stil 
blijven staan.” Frontman Camiel 
Meiresonne ging in coronatijd 
niet bij de pakken neerzetten, 
maar zette alle zeilen bij om Son 
Mieux – dat al sinds 2015 bestaat 
– definitief klaar te maken voor 
deze grote doorbraak. Een zoge-
naamde must-see op de zaterdag 
dus. 
Andere grote namen zijn het dam-
pend psychedelische YIN YIN op 
de vrijdagavond en het Vlaamse 
NAFT op de zaterdag. Zoals altijd 
zal het publiek de avonden dan-
send afsluiten, deze editie worden 
er sterke namen ingevlogen: The 

Lowlands Crew: Gotcha!’s MCDJ 
Robadope Ro & MC Rockattack 
‘E1’ Ten en DJ St Paul op de zater-
dag.

Springplank voor Talent 
Zoals altijd programmeert het 
Singelfestival opkomend regio-
naal talent. De band Lorem Ipsum 
timmerde het afgelopen jaar goed 
aan de weg en zal laten horen 
waarom hun door alternatieve 
80’s muziek geïnspireerde muziek 
zo goed in de smaak valt. 
Loes Visser, die eerder vanuit het 
PX Songwriterguild al eens op-
trad op het Singelfestival, mikt 
erop het aankomende jaar hoge 
ogen te gooien met haar muziek 
die zij uitgeeft onder artiesten-
naam Loes Fabienne. Op het Sin-
gelfestival geeft zij op de zater-
dag een voorproefje. 

Theater en kindermiddag
Theater is een vaste kracht op het 
Singelfestival. Deze editie is er 
gekozen voor een focus op muzi-
kale hoogtepunten, maar dat wil 

niet zeggen dat er geen theatrale 
verrassingen zullen zijn. Het fes-
tival start met cabaret van Mar-
tijn Crins, winnaar van het Cama-
retten festival. Tijdens beide 
avonden wordt het publiek ge-
trakteerd op een aanbod van 
straattheater. 
Traditiegetrouw is de zaterdag-
middag van het festival speciaal 
voor de kinderen en hun ouders. 
De nadruk van het programma 
ligt wederom op theater en doe-
dingen. Voor deze speciale editie 
vliegen we wat favorieten van de 
afgelopen jaren in die onlosma-
kend verbonden zijn met het Sin-
gelfestival, zoals bijvoorbeeld Hi-
laria én maken de kinderen kennis 
met nieuwe producties van onder 
andere de Poppendokter.
Uiteraard is Bosvolk aanwezig 
om de kinderen te schminken en 
met ze te knutselen. 

Start Kaartverkoop
De voorverkoop start op vrijdag 8 
juli. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via: www.singelfestival.nl

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september zal het Singelfestival eindelijk voor de 40e keer 
neerstrijken aan de Burgemeester Versteeghsingel in Edam. Het wordt een echt jubileum-
feest met een programma vol verrassende opkomende acts, theater, de kindermiddag en die 
unieke sfeer die het Edamse festival kenmerkt. 

Eindelijk 40e jubileum-
editie voor Singelfestival

Klinkende namen en festivalkriebels voor het oudste familiefestival van Nederland 

Pleinsounds got talent
En ook deze zondag mocht dat zo 
zijn. Johan Westerburg, pianist en 
zanger bracht een mix van Hol-
landse meesters, werelhits en ei-
gen nummers in het genre Elton 
John, Shaffy en Billy Joel. Dit in 
afwisseling met Yanick Boots-
man, singer-songwriter die naast 
eigen nummers o.a. James Taylor 
en John Frusciante speelde en ook 
het allerjongste talent tot op he-
den meebracht: zijn kleine 4-ja-
rige broer Scott Bootsman, met 
een hartveroverende perfor-
mance op gitaar. Daar gaan we 
zeker meer van horen. Dirk-Jan 
Buijs (To) raakte het publiek in 
het hart met twee virtuoos ge-
speelde nummers, waaronder het 
prachtige Tears in heaven. Het 
was Dirkjans debuut als zanger. 
Hij heeft beloofd volgende week 
weer langs te komen met meer 
nummers. Verrassing en afsluiter 
was Jan Rab, die met de ever-
green 'Het kleine cafe aan de ha-
ven' iedereen tot meezingen wist 
te bewegen op deze prachtige zon-
dagmiddag. Volgende week zon-
dag tussen 2 en 4 alweer de laat-
ste Pleinsounds voor dit jaar (het 
is de bedoeling dat dit elk jaar in 
juli plaats gaat vinden) met 
daarin: Geranne Tuijp, Peter 
Leendertse en Lisa Mooyer.

Afgelopen zondagmiddag kon het weer niet op; zonovergo-
ten, midden in het hart van ons culturele dorp: Pleinsounds. 
Een podium voor aanstormend talent uit zo veel mogelijk 
disciplines op het culturele vlak. 

VEILIG OP WEG MET DE

AL VANAF

€ 9,95

VAKGARAGE

MAAK NU EEN AFSPRAAK EN 
ONTVANG GEHEEL GRATIS EEN 
VAKGARAGE BLUETOOTH SPEAKER 
T.W.V. €17,95

HAMERSTRAAT 7E, EDAM | (0299) 373 099 | WWW.VAKGARAGEFRIKKEE.NL

FRIKKEE

ALLEEN I.C.M. DE VAKGARAGE 
PREMIUM VAKANTIECHECK

✓ In de avond en op zaterdag en zondag geopend

✓ Ophaalservice bij u thuis of elke dierenarts

✓ Grootste showroom met urnen  
van Noord-Holland

✓ Nu ook prachtige SeeYou gedenksieraden

“Voor een waardig en liefdevol afscheid”

Industrieweg 50, 1521 NE Wormerveer  •  T. 075 6128393   
M. 06 87878711  •  www.dierencrematoriumzaanstad.nl

De tuin- en buitenspecialist voor particulier & professionalDe tuin- en buitenspecialist voor particulier & professional
 KunstgrasKunstgras  Pergola’sPergola’s  TerrasschermenTerrasschermen  GlazenGlazen schuifwandenschuifwanden  GrindGrind && SplitSplit

Industrieweg 5  •  1619 BZ  Andijk  •  0228 748 123  •  zwartgroen.nl
Openingstijden showroom  di - vr: 09.00 - 17.00 uur  •  za: 10.00 - 16.00 uur

MÉÉR DAN 1000M2 TUININSPIRATIE 

Ook voor (maatwerk) Ook voor (maatwerk) schaduwdoekenschaduwdoeken, , 

terrasschermen en pergola’s
terrasschermen en pergola’s

KunstgrasGlazen 
schuifwand  schuifwand  

Tuinscherm /Tuinscherm /
pergolapergola

DROOG EN WARM? DROOG EN WARM? 
TOCH ALTIJD EEN TOCH ALTIJD EEN GROEN GAZONGROEN GAZON!!

DE NIVO ZOEKT BEZORGERS
VANAF 13 JAAR
Graag bijverdienen?
Geef je dan snel op!

DE NIVO ZOEKT BEZORGERS
VANAF 13 JAAR
Graag bijverdienen?
Geef je dan snel op!

DE NIVO ZOEKT BEZORGERS
VANAF 13 JAAR
Graag bijverdienen?
Geef je dan snel op!



12 Woensdag 27 juli 2022

Beeld * Woord
Marco Bakker | Michel Veerman

2LINGEN
“Is het dan toch lest best?”

De bijzondere momenten van tweeling zijn vinden Berry en Kees hun eerste schooldag, 
eerste communie, het samen doorlopen van alle scholen en het samen slagen en 

uiteraard het samen vieren van hun verjaardagen. Beide broers zijn schilder. 
Berry in loondienst en Kees zelfstandig.  

Berry kocht zijn eerste eigen huis en Kees besloot voor zichzelf te beginnen. De eerste 
echte splitsing tussen de broers. Het leven is een kwestie van keuzes maken, Berry koos 

voor een woning, Kees voor ondernemen. Ze kunnen niet alles tegelijk.

Er is altijd een gezonde competitiestrijd tussen Berry en Kees. Toen Kees ondernemer 
werd, brandde dat vuur ook bij Berry. Maar je kunt niet alles tegelijk in het leven. De 

broers hebben wel lang met elkaar gewerkt. Maar naarmate de jaren verstreken, 
veranderden de broers. Het is voor de relatie beter om niet samen te werken, om het 

privé leuk te houden. Met familie kun je wandelen maar niet handelen.

De broers vinden het niet bijzonder dat ze een tweeling zijn. Vooral anderen vinden een 
tweeling bijzonder omdat zij het zelf niet zijn. Er is een mooi beeld over tweelingen, en 

de broers begrijpen dat anderen een tweeling bijzonder vinden. 

De broers missen elkaar niet omdat ze elkaar vaak zien. Ze kunnen goed met, maar ook 
zonder elkaar. Berry en Kees hebben ieder hun eigen leven, en hoeven elkaar niet elke 

dag te zien om het samen toch leuk te hebben.

Vroeger leken de broers sterk op elkaar. Het verwisselen van de namen vonden de 
broers het minst leuk aan een tweeling zijn. Ondanks dat Berry en Kees niet op elkaar 

leken, vonden ze het onbegrijpelijk dat mensen zich vergisten in de namen. 
Er is door de jaren veel veranderd. Vroeger waren ze ‘BerryenKees’. Tegenwoordig 

Berry en Kees. Naarmate ze ouder werden, begon men vaker afzonderlijk aan de broers 
te vragen of ze iets leuks gingen doen, of wat hun mening over bepaalde zaken was, 

in plaats van dat het aan de tweeling werd gevraagd.

Toen Berry het ouderlijk huis verliet, werd het een stuk rustiger thuis. Dat was voor 
Kees wennen, maar missen is een groot woord. Het was wel minder gezellig.

Het grootste verschil tussen Berry en Kees is dat Kees meer geduld heeft en rustiger is. 
Berry kan zich sneller om bepaalde situaties druk maken. Berry lijkt in dat opzicht op 
zijn moeder en Kees op zijn vader. De grootste overeenkomst is dat de broers allebei erg 

koppig kunnen zijn. Als de broers iets niet zint, dan gebeurt het ook niet. 

Bijzonder is dat Kees nog nooit een ledemaat heeft gebroken of gekneusd, 
terwijl Berry een behoorlijke lijst met kwetsuren heeft. 

Kees: Is het dan toch lest best?”
  

Berry Veerman
Geboren: 11 juli 1994, Amsterdam. 

Tijd: 9:05 uur.
Woonplaats: Volendam. 

Bijnaam moeder: Piel.
Beste eigenschap: Geduldig.

Minst goede eigenschap: Koppig.
Twee-eiige tweeling.

Kees Veerman
Geboren: 11 juli 1994, Amsterdam. 
Tijd: 9:00 uur.
Woonplaats: Volendam. 
Bijnaam vader: Post.
Beste eigenschap: Eerlijk. Duidelijk.
Minst goede eigenschap: Ongeduldig.
Twee-eiige tweeling.Twee-eiige tweeling.

Reacties op de beurs
Dagelijks worden we als beleg-
gers overspoeld met financiële 
informatie. Aan sommige 
nieuwsberichten wordt nauwe-
lijks gehoor gegeven, terwijl an-
dere de beurzen juist flink in be-
weging zetten. Consistent zijn 
deze marktreacties niet. Dit 
geldt zowel voor hoe sterk beleg-
gers reageren op een bepaalde 
ontwikkeling als in welke richting 
beurskoersen bewegen. Er zijn 
meerdere factoren die van in-
vloed zijn op deze beursreacties.

Welk nieuws is 
belangrijk?
Aandelenbeleggers proberen 
vaak te voorspellen of aandelen-
koersen in de toekomst gaan stij-
gen of dalen. Nieuwsberichten 
die van invloed zijn op de winst-
vooruitzichten hebben daarom 
direct impact op aandelenkoer-
sen. Winstvooruitzichten wor-
den beïnvloed door economische 
groeivooruitzichten. Welke ge-
gevens het belangrijkst zijn, 
verschilt per regio. Zo is voor de 
VS de binnenlandse consumptie 
de belangrijkste factor, terwijl 
in Europa internationale export-
handel ook een belangrijkere rol 
speelt.

Marktverwachtingen
Hoe financiële markten op eco-
nomisch nieuws reageren, hangt 

af van een combinatie van vele 
factoren. Belangrijk hierin is in 
hoeverre de ontwikkeling al 
werd verwacht door de financi-
ele markten. Hoe sterker een be-
paalde publicatie afwijkt van de 
verwachting van beleggers en 
beursanalisten, des te sterker de 
beursreactie zal zijn. Ook kan 
‘goed nieuws’ hierdoor tot een 
beursdaling leiden wanneer be-
leggers rekening hielden met 
een nog gunstiger scenario. 
Marktverwachtingen zijn te her-
leiden uit periodieke enquêtes, 
polls, marktrentes, analisten-
voorspellingen enzovoorts.

Economische context
Dat beleggers sterk kunnen rea-
geren wanneer zij verrast wor-
den, hoeft nog niets te zeggen 
over de richting van deze markt-
reactie. Dit hangt mede af van 
de economische context. Signa-
len dat de economische groei af-
neemt is onder normale omstan-
digheden ongunstig. In een 
situatie waarin de centrale bank 
inflatie aan het bestrijden is kan 
dit echter juist een bevestiging 
zijn dat de genomen beleids-
maatregelen effectief zijn.

Wat beweegt de markt 
vandaag?
Het belangrijkste economische 
thema dat beurzen vandaag be-
zighoudt, is de inflatie in Ame-

rika. De centrale bank probeert 
de inflatie te verlagen door de 
economische groei af te rem-
men. Dit doet zij door de beleids-
rente te verhogen en haar schul-
denbalans te verkleinen. Hoewel 
aandelenanalisten de bedrijfs-
winstverwachtingen dit jaar 
verhoogden, vrezen beleggers 
dat de centrale bank met haar 
beleid een economische recessie 
zal veroorzaken.

Wat moet je doen 
als belegger?
Als belegger voor de lange ter-
mijn hoef je je helemaal niet be-
zig te houden met het nieuws. 
Probeer je niet te laten leiden 
door de waan van de dag en blijf 
rustig als beurskoersen flink 
schommelen. Kijk ook niet elke 
dag naar de koersen van je be-
leggingen. Wanneer je elke dag 
kijkt naar de koersen, word je 
gek van de bewegingen en kun je 
je laten meeslepen door je emo-
ties. Tussentijdse schommelin-
gen hebben op de lange termijn 
uiteindelijk amper invloed op je 
resultaat. Wanneer de markt erg 
beweeglijk is, kun je dus beter 
niet te vaak kijken. Zo blijf je 
rustig en voorkom je dat je ver-
keerde beslissingen neemt op 
het verkeerde moment.

Laurens Sombroek
Portfoliomanager bij Care IS 
en Axento vermogensbeheer

Hoe het nieuws de beurs beïnvloedt
Beurskoersen reageren soms op de gekste nieuwsberich-
ten. Vaak gebeurt ook het tegenovergestelde van wat je 
zou verwachten. Het is soms moeilijk te verklaren wat de 
reden daarachter is. In deze column leg ik uit hoe het 
nieuws de beurs beïnvloedt en hoe je daar als belegger 
mee om moet gaan.

 Het is als ouder een goed idee om 
op tijd een gesprek aan te knopen 
met je kind over alcohol. De 
meeste kinderen beginnen op de 
middelbare school met alcohol 
drinken. Dus het is een goed mo-
ment om het gesprek over alcohol 
te beginnen als je kind naar de 
brugklas gaat.

Kies een rustig moment
Het is belangrijk om het gesprek 
op een rustig moment te houden. 
Als je allebei gehaast bent en je 
moet óók nog een gesprek begin-
nen over alcohol, dan is de kans 
groter dat het misloopt. Doe het 
dus liever als jullie allebei de tijd 
hebben. Bijvoorbeeld in het week-
end tijdens het afwassen, of tij-
dens een lange autorit.
Kinderen voelen zich vrijer om te 
praten als het gesprek op een rus-
tig moment plaatsvindt. Maak 
daar gebruik van als ouder! Stel 
veel vragen, en geef je kind de 
kans om zijn of haar mening te 
vertellen. Het voordeel van een 
goed gesprek op een rustig mo-
ment is dat je niet telkens weer 
over alcohol hoeft te beginnen. 
Beter een keer een goed gesprek, 
dan er steeds weer over beginnen. 
Maar zorg er wel voor dat je kind 
weet dat je mening over alcohol-
gebruik niet verandert.

Wees voorbereid
Weet je als ouder genoeg over al-
cohol en de schade daarvan? Dan 
kun je beter uitleggen waarom je 
niet wilt dat je kind hiermee be-
gint. Zorg dat je weet wat alcohol 
doet met kinderen.
Misschien is het ook een goed 
idee om na te denken wat je doet 
met vragen. Wat nou als je kind 
vraagt naar ervaringen die je als 
ouder zelf hebt gehad? Het kan 
een goed idee zijn om open en eer-
lijk te zijn over je eigen ervarin-
gen. Maar pas op dat je het niet 
aantrekkelijk maakt om na te 
gaan doen.

Na de 18e verjaardag
Van jongeren wordt verwacht dat 
ze na hun 18e verjaardag zelf keu-
zes kunnen maken over hun ge-
zondheid. Als je in gesprek blijft 
met je kind, dan neemt de kans af 
dat je kind begint met drinken. 
Ook na de 18e verjaardag kun je 
eisen blijven stellen aan het ge-
drag van je kind. Je zult dan je 
houding wel wat moeten aanpas-
sen. De regels die je stelt zijn dan 
meer adviezen dan dat het huisre-
gels zijn.
Het helpt ook om zelf het goede 
voorbeeld te (blijven) geven. Ge-
lukkig, want alcohol is extra scha-
delijk tijdens de groei. Het brein 
ontwikkelt zich tot gemiddeld het 
25ste levensjaar. Drinken kan die 
ontwikkeling beïnvloeden. Bij 
mensen die al jong regelmatig 
drinken, is de kans op verslaving 
op latere leeftijd groter.
Zoekt u naar steun, begrip en een 
luisterend oor?
Dan bent u van Harte Welkom bij 
onze bijeenkomst  op Woensdag 
27 Juli van 19:00 tot 21:00.
Bezoek onze website www.moedi-
gemoeders.nl voor meer info.
Persoonlijk contact? Bel dan onze 
hulplijn. 06-38379733. Bereikbaar 
van 10 tot 10 uur.
 
 

Tips voor een 
goed gesprek 
over alcohol 
met je kind
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Hoe het nieuws de beurs beïnvloedt

Juffrouw van Leeuwen dacht dat 
haar broer, die een keer op be-
zoek was in Volendam, de foto 
heeft gemaakt. Hij heeft zijn zus 
gefotografeerd, temidden van 
haar kindertjes en er daarbij niet 
aan gedacht om de kinderen alle-
maal goed in beeld te brengen. De 

opname geeft wel een beetje de 
sfeer aan in de klas. 
De meeste reacties die we kregen 
betroffen aanvullingen op de lijst 
met namen en daar zijn we heel 
blij om; daarvoor onze dank. We 
plaatsen de groepsfoto nog een 
keer, met de aangevulde lijst met 

namen en het overzichtje om het 
goed te kunnen volgen. De aan-
vullingen betreffen de namen bij 
de nummers 15, 17, 27, 29, 31 en 
35. Voor verdere aanvullingen 
houden we ons vanzelfsprekend 
aanbevolen.
Tijdens ons bezoek in mei j.l. ver-
telde de juffrouw over voorvalle-
tjes met kinderen, die zij zich nog 
herinnerde. Die moeten be-
schouwd worden als ‘kleuterzon-
den’, niemendalletjes eigenlijk. 
Als we die niet hadden mogen 
noemen, hadden we de charme 
van haar verhaal weggenomen. 

Leuke reacties op het artikel over juffrouw van Leeuwen

De aangevulde namenlijst
Nummer 1. is juffrouw Ria van 
Leeuwen; 2. Keessie Schilder, 
‘Kees Dries’; 3. werd niet her-
kend; 4. Ellie Mol van meester 
Mol; 5. werd niet herkend; 6. werd 
niet herkend; 7 werd niet her-
kend; 8. Hennie Runderkamp, 
‘Henry Worst’; 9. werd niet her-
kend; 10. Gonnie de Boer van dro-
gist Jo de Boer; 11. Geertje de 
Lange; 12. Jansie Mol ‘van de 
Kompik’; 13. Jan Tol, ‘Jan de Kip’; 
14. Heintje Molenaar, ‘Hein Sille’; 
15. Keessie Bootsman ‘van An van 
de Slap’; 16. Mientje Tol ‘van Alie 
Konings’, nu ‘Monique van de 
Keur’; 17. Keessie Molenaar 
‘Loos’/’Bok’; 18. Japie Karregat, 
de bekende timmerman; 19. Wim-
pie Runderkamp, ‘Wim Keur’; 20. 
mogelijk Lukie Runderkamp, 
‘Lukie Worst’; 21. Maartje Mossel; 
22. Crelis Molenaar, ‘Crelis Sille’, 
de oudere broer van Heintje; 23. 
Aafie Keizer, ‘Aafie van Dirk 
Bakker’; 24. Woltje Schilder, 
‘Wolt van Ome List’; 25. Evertje 

Karregat, de visserman, oudere 
broer van Japie; 26. Anne Schil-
der ‘van de Bok’ van de Klooster-
buurt; 27. Tiny Molenaar 
‘Loos’/’Bok’ (woonde tegen de tun-
nel), oudere zus van Kees; 28. 
Klaasie Tuijp, ‘Klaas Kappie’; 29. 
Aaltje Tuijp ‘Aaltje Kappie’, zus 
van Jannetje en nichtje van Klaas; 
30. Greetje Smit, ‘Gré van Thoom 
de Kip’; 31. Jan Smit, ‘Jan (van 
Thoom) de Kip’, broertje van Gré; 
32. Jannetje Tuijp ‘van Kappie’, 
zus van Aaltje en nichtje van 
Klaas; 33. Maartje Kes; 34. Japie 
Veerman, ‘Japie Poessie’; 35. mo-
gelijk Nellie Tuijp ‘van Bakkertje 
Tuijp’; 36. Margrietje Tol, ‘Mar-
griet Konings’, zus van Monique.

Aan iedereen een heel plezierige 
vakantie toegewenst. 

Met de vriendelijke groeten van 
Jan Schilder Vik, Pegasusstraat 
25, 1131 NA Volendam, tel. 362216, 
e-mail: jan.schilder1@ziggo.nl 

Volendams Verleden

Ingrediënten
Voor 4 stuks
Ingrediënten

• 250 gr sushirijst
• 350 ml water
• Snuf zout
• 5 eetlepels sushiazijn
• 2 kipfilets
• Scheut ketjap manis
• 4 eetlepels Japanse sesamsaus
• 2 avocado’s
• 1 bosui
• 2 eetlepels gebakken uitjes
• Sesamzaadjes
• 4 drukjes Japanse mayonaise

Bereiding
Stap 1: Meng de sushirijst met 

de sushiazijn, het water en het 
snufje zout in een grote pan. 

Stap 2: Breng dit aan de kook en 
laat dit 10 minuten koken met de 
deksel op de pan. Zet vervol-
gens het gas uit en laat de deksel 
nog 15 minuten op de pan zitten.

Stap 3: Snijd de avocado in 
kleine blokjes en meng dit met 
1 eetlepel Japanse sesamsaus.

Stap 4: snijd de kipfilets in hele 
kleine stukjes. Bak deze met 
wat peper en zout in een pan 
met olijfolie. Voeg na onge-
veer 4 minuten de 3 eetlepels 
Japanse sesamsaus toe.

Stap 5: Zet een bakring op je 
bord en schep hier een laagje 
rijst in. Druk dit goed aan en 
schep daar de avocado op. 
Druk ook dit goed aan en ver-
deel dan de stukjes kip erover. 
Haal de ring voorzichtig er 
vanaf en herhaal dit. (Heb je 
geen bakring? Probeer het 
dan zelf op te stapelen met een 

 lepel en je schone handen)

Stal 6: Snijd de bosui fijn en gar-
neer de tartaartjes met wat 
bosui, gebakken ui en een 
toefje Japanse mayonaise

Eet smakelijk!

Lucia Veerman is oprichter van het Instagramaccount @_foodplaces_ en food-places.nl. Daar post zij allerlei verrassende en 
niet te moeilijke gerechten voor iedereen. Speciaal voor Nivo zal zij iedere twee weken een inspirerend recept delen waar je 
gegarandeerd trek van krijgt!

Kiptartaartjes 
Ik ben echt gek op lekkere hap-
jes. Ik kijk dan ook altijd enorm 
uit naar een verjaardag of gezel-
lig avondje, waarbij iedereen 
met verschillende hapjes komt.
Wanneer ik zelf vriendinnen te 
gast heb, maak ik meestal een 
dessert en 2 of 3 nieuwe hapjes, 
die zij nog nooit bij mij geproefd 
hebben (helaas kan ik nooit 
meer met kant en klare hapjes 
aankomen..). Als ik naar een res-
taurant ga, kies ik vaak voor een 
tartaartje. Of dat nou tonijn, 
zalm of steak is, of juist iets 
aparts zoals mango-avocado tar-
taar: ik hou er enorm van. Het is 
makkelijk te bereiden en per-
fect als hapje of voorgerecht. 
De tartaar uit dit recept heeft 
een bodem van sushirijst en is 
gevuld met avocado, kip met ja-
panse sesamsaus en verschil-
lende toppings. Deze hap viel 
méér dan goed in de smaak bij 
mijn vriendinnen!

Op het artikel van twee weken geleden over juffrouw Ria 
van Leeuwen, die halverwege de jaren ’50 gedurende drie 
jaar kleuterjuffrouw is geweest op de bewaarschool bij de 
Zusterschool, hebben we leuke en hoofdzakelijk positieve re-
acties ontvangen. Een aantal kinderen was op de foto niet 
goed herkenbaar. 
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UIT DE NIEUW-VOLENDAM VAN 25 JAAR GELEDEN

Voetbalvelden één dag 
in gebruik als pretpark
De professionals van Vero-
nica maakten iets bijzonders 
van open dag FC Volendam.
Zondag – zon – augustus – vakan-
tie – vermaak. Trefwoorden die 
van toepassing zijn op de heel bij-
zondere open dag van FC Volen-
dam. Vooral veel jonge gezinne-
tjes kwamen naar het spektakel 
dat zich afspeelde rond het sta-

dion en op het trainingsveld. De 
hele ochtend werd er volop geno-
ten, terwijl voetballers en trai-
ners gul waren met het uitdelen 
van foto’s en handtekeningen. 
Van optredens tot een klimmuur 
en van lekkernijen tot springkussens 
en hindernisbanen. Al met al een zeer 
geslaagde open dag van FC Volen-
dam. Een feest voor jong en oud.

De boomklimmers

Deze jeugdige Edammer kinde-
ren kwamen op het idee om in de 
vakantie bij hun woonomgeving, 
langs de weg, limonade te verko-
pen. Een aardig initiatief om de 
vrije dagen nuttig door te bren-

gen. Ondanks het warme weer 
was de omzet niet al te groot, daar 
de meeste buurtbewoners op va-
kantie waren elders en de voorbij-
gangers niet groot waren.

Jeugdige limonadeverkopers

Ook kampweek voor kinderen uit de
omgeving van Leendert Spaanderlaan
Wat op het Slobbeland kan, kan 
natuurlijk ook in de omgeving 
van de Leendert Spaanderlaan, 
Vinc. Karregat- en Helena Smits-
straat. Voor 82 kinderen uit die 
buurt organiseerden Jan Kuenen 
en Albert Schilder (Snert) van Te-

gelzettersbedrijf Albana een 
vierdagen durende kampweek, 
welke net zoveel activiteiten 
kende als het Slobbelandkamp 
van het Club- en Buurthuiswerk, 
welke gelijktijdig gehouden 
werd.

Buurtbewoners van de W. 
Woutersstraat maakten er 
een gezellige dag van

Vooral in de laatste week van de 
bouwvakantie worden er in ver-
schillende straten. Buurtfeesten 
gehouden. Als het weer een beetje 
meezit zijn er vaak barbecuefees-
ten, kinderparty’s met playback-

shows, aalroken, etc. Ook op de 
dijk organiseren de horecagele-
genheden tal van activiteiten. In 
de Willem Woutersstraat is het al 
tien jaar traditie om met een hele 
groep op makrelenvangst te gaan. 
Zo ook afgelopen vrijdag. Om 5 
uur ’s morgens vertrokken 21 
hengelaars onder leiding van het 
Blokhoof van de W. Wouters-

straat, Jaap Bond (Sport) naar 
Scheveningen om daar met een 
botter uit te varen op zoek naar 
scholen makrelen. En ze hadden 
geluk die dag, want er viel een re-
cordvangst te noteren. Maar liefst 
300 makrelen werden uit het 
Noordzeewater opgevist.

Zelf gevangen makrelen in de rookton

De neven Sijmen en Henk Tuyp (Kitte) en hun vriendje Kees Tol blij-
ken net zo lenig als slingerapen te zin. Vooral Henk kan zó meedoen 
aan het wereldkampioenschap snelklimmen in een boom. In enkele 
ogenblikken zit hij in de top van een boom.
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Kevin Mooijer
Door

,,44 jaar geleden richtte mijn va-
der Pim Langereis de opzichzelf-
staande stichting Dierenambu-
lance Waterland op”, zegt Mandy 
Langereis. ,,Sindsdien is het zo 
dat we dankzij de tomeloze inzet 
van vrijwilligers klaar kunnen 
staan voor dieren in de regio. 
Mensen bellen ons wanneer een 
dier in nood, ziek of gewond is, 
wanneer een huisdier zonder 
baasje in de buurt losloopt op 
straat en bijvoorbeeld wanneer er 
brand is en er dieren in de betref-
fende woning aanwezig zijn. Het 
werk is heel divers. Geen dag is 
hetzelfde bij Dierenambulance 
Waterland.” 

Veeleisend 
Op de ochtend van het interview 
heeft Mandy dienst in haar een-
tje. ,,Je kunt een stuk meer als je 
met z’n tweeën bent, maar van-
wege de vakantietijd ben ik nu al-
leen. Ik moet vanmorgen even 
met de ambulance naar de garage 
om de ruitenwissers te laten ma-
ken, maar eerst staat er een op-
roep op de planning.” De telefoon 
van het alarmnummer gaat af. 
Aan de andere kant van de lijn 
wordt verteld dat er een vogel in 
de schoorsteen terecht is geko-
men. Of Mandy even snel langs 
kan komen.
 

‘Mensen die dieren 
bewust pijn doen, dat 
gaat nooit wennen’
Mandy zegt dat ze dertig euro 
voorrijkosten moet rekenen voor 
dergelijke situaties. Daar wordt 
lacherig, bijna cynisch op gerea-
geerd. Mandy probeert uit te leg-
gen dat het een probleem betreft 
dat ontstaan is vanwege een de-
fect aan het kapje op de schoor-
steen. Dat defect biedt de wilde 
vogel de gelegenheid om het huis 

binnen te dringen. ,,De reactie 
van deze meneer viel nog hart-
stikke mee. Tegenwoordig zijn 
veel mensen heel erg veeleisend. 

‘We kunnen altijd 
meer vrijwilligers 
gebruiken’ 
Veel mensen hebben geen zin om 
mee te denken of helpen en roe-
pen dan; ‘daar zijn jullie voor’. 
Natuurlijk zijn wij er om dieren 
te helpen, maar we kunnen op 
slechts één plek tegelijk zijn. In 
sommige gevallen kunnen we niet 
direct komen, dat resulteert soms 
in een tirade op Facebook. Ik vind 
dat ontzettend jammer. Mensen 
lijken vaak niet te beseffen dat 
we draaien op vrijwilligers. Vrij-
willigers die naast hun werk tijd 
vrijmaken om hulpbehoevende 
dieren in de omgeving te helpen. 
Zo nu en dan een positieve reactie 
zou ons goed doen.”

Spoeltafel
Dierenambulance Waterland 
wordt niet gesubsidieerd. ,,Wel 
hebben we een contract met de 
gemeenten Edam-Volendam, Pur-
merend, Waterland en Land-
smeer. Maar we moeten het gro-
tendeels hebben van giften en 
donaties. Een misverstand dat 
vaak voorkomt is dat mensen den-
ken ons te steunen door te done-
ren aan Stichting DierenLot. Dat 
is natuurlijk ook een mooi initia-
tief, maar ze zijn hier niet in de 
regio actief. Wij zijn echt een zelf 
opererende, kleinschalige dieren-
ambulance. De enige manier om 
ons te steunen is door te doneren 
aan het bij dit artikel genoemde 
rekeningnummer.” Onlangs werd 
voor Dierenambulance Waterland 
een sponsorloop georganiseerd 
door een basisschool in Purme-
rend. ,,Daarmee werd 4000 euro 
opgehaald! Een fantastische op-

steker voor ons. We hebben er 
twee uitschuifbare ladders van 
gekocht, kunnen eindelijk de rui-
tenwissers van de ambulance la-
ten repareren en wat er overblijft 
besteden we aan onderhoud, kle-
ding en brandstof. Het volgende 
spaarproject is een nieuwe spoel-
tafel om overleden dieren mee te 
wassen. Onze oude spoeltafel 
heeft het begeven, dus we hebben 
gauw een nieuwe nodig.”

‘Het volgende 
spaarproject is een 
nieuwe spoeltafel om 
overleden dieren mee 
te wassen’ 
Weer klinkt de alarmlijn. Dit keer 
is het iemand die meldt dat er een 
loslopende hond in haar auto is 
gesprongen, wederom gevolgd 
door de vraag of Mandy hem 
‘even’ op kan komen halen in Mar-
ken. Met nog twee oproepen én 
een garagebezoek voor de boeg 
vraagt Mandy voorzichtig of de 
dame aan de andere kant van de 
lijn de hond misschien naar Pur-
merend kan brengen, dan wordt 
hij opgevangen door een vrijwil-
liger. ,,Maar ik wilde net gaan 
wandelen”, luidt de eerste reac-
tie. De vinder van de hond draait 
gelukkig bij en besluit het dier 
naar Purmerend te brengen. 
,,Eerst ga je natuurlijk na of de ei-
genaar niet toevallig in de buurt 
loopt. Je vraagt aan de vinder of 
ze het dier op Facebook kunnen 
zetten en of ze hem misschien 
even bij zich kunnen houden tot 
de eigenaar opduikt. Wanneer dat 
niet gaat halen wij hem op. Ver-
volgens kijken we of de hond ge-
chipt is, we verzorgen hem en als 
we niet verder komen wat betreft 
de eigenaar, dan zetten wij hem 

Op de warmste dag van het jaar werd Edam-Volendam opgeschrikt door het 
nieuws over een in de steek gelaten hond. Vastgebonden aan een bushokje 
langs de Zeddeweg werd het arme beest, dat het voorbijrazende verkeer ang-
stig zijn rug had toegekeerd, in de brandende zon aangetroffen. Het is slechts 
één van de vele situaties waar Dierenambulance Waterland op afkomt. Al sinds 
1978 is de stichting de beschermengel van gewonde, mishandelde, gevonden 
en verloren dieren in de regio. Toch krijgen de vrijwilligers van de Dierenam-
bulance geregeld met negatieve reacties en opmerkingen te maken…

ook op de website en social me-
dia.” 

Vrijwilligers
Dierenambulance Waterland is 
altijd op zoek naar extra vrijwil-
ligers. ,,Momenteel hebben we 
een team van zestien positieve en 
betrokken vrijwilligers. Het is 
echt een fantastische groep. Zon-
der hen hadden we niet meer be-
staan na het rumoerige afgelopen 
jaar. Maar er is altijd ruimte voor 
meer hulp. Vooral de avonden en 
nachten zijn moeilijk in te vullen. 
Die diensten wissel ik nu af met 
mijn vaste collega Sang Rye 
Snijer, maar het zou natuurlijk 
lekkerder zijn om meer opties te 
hebben.” Volgens Mandy geeft 
vrijwilligerswerk bij Dierenam-
bulance Waterland ontzettend 
veel voldoening. ,,Wat is er nu 

mooier dan dieren uit benaderde 
situaties te halen? Natuurlijk 
moet je in dergelijke situaties 
eerst door de zure appel heen bij-
ten om het positieve te ervaren, 
maar de wetenschap dat het vanaf 
dat moment beter met de dieren 
zal gaan werkt heel motiverend.” 
Mandy doelt op mishandelde die-
ren. ,,Je weet nooit wat zich ach-
ter een gesloten deur afspeelt. 
Helaas worden er ook hier in de 
regio regelmatig dieren mishan-
deld. Dat mensen dieren bewust 
pijn doen, dat zal nooit gaan wen-
nen. We komen soms in hartver-
scheurende situaties terecht, 
maar dat we ze uit die verschrik-
kelijke omgeving weg kunnen ha-
len en ze kunnen helpen hun le-
vensvreugde weer terug te 
vinden, dat geeft onbeschrijfelijk 
veel voldoening.” 

Ondergewaardeerd engelenwerk 
Dierenambulance Waterland: behoeders van alle dieren 

Wil je Stichting Dierenambulance Wa-
terland steunen? Doneer dan door de 
QR-code te scannen en maak een be-
drag naar wens over. 

Neem voor meer informatie over vrij-
willigerswerk bij Dierenambulance 
Waterland contact op door te bellen 
naar 0299 436084 of mail naar 
info@dierenambulance-purmerend.nl 

De angstige hond die op de warmste dag van het jaar vastgebonden 
aan een bushokje werd aangetroffen
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Veel voorbijgangers dachten dat er 
een nagelnieuwe openlucht-scooter-
showroom was geopend op het ge-
liefde veld, maar niets van dat. Het 
bleek dat de zestien + generatie zich 
verzameld had op het Slobbeland. En 

waar groepen zestien- tot twintigja-
rigen samenkomen zijn scooters. 
Véél scooters.
In Volendam is het traditie dat er op 
je zestiende verjaardag een scooter 
in de huiskamer staat te wachten als 

je beneden komt. Deze lokale ge-
woonte gaat vanaf 1 januari 2023 on-
getwijfeld aan populariteit inboeten. 
Vanaf dan is het namelijk verplicht 
een helm te dragen op de straatra-
ketten. 

Er was lef voor nodig om vorige week naar het Slobbeland te gaan. Terwijl de vogels van hitte en 
ellende uit de lucht vielen, waagden alleen de echte warmtekrijgers de gok om de extreme hitte te 
trotseren en het gevecht met de zon aan te gaan. 

Scooterparadijs Slobbeland

Zomertijd bij Marinastrandje, Slobbeland en De Waterdam
De lokale strandjes, zonnebaad- en zwemloca-
ties beleven momenteel topdrukte. Door de ex-
treme hitte zoekt de lokale bevolking Zwem-
bad de Waterdam, het Slobbeland en het 
Marinastrandje massaal op. 
 
Genietend van de zon, gezelligheid en af en toe 
een verkoelende duik in het water beleven de 
aanwezigen een mooie tijd. Aan de opkomst te 
zien was men toe aan een dergelijke zomerse 
situatie. De kioskjes kunnen de ijsjes en koude 
drankjes nauwelijks aanslepen. 
 
Met de bouwvak in het verschiet kunnen de 
uitbaters van de lokale zwem- en zonnebaadlo-
caties zich opmaken voor een al net zo drukke 
periode. Als de zon zich boven Nederland blijft 
laten gelden ten minste.  

31,9521,95

OPEN:  ÉLKE DAG OM 10.00 UUR ! 
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Het onvoorspelbare voorspelbaar maken 
René van Westen onderzoekt dagelijks het gedrag van ons weer

In ‘Bijzondere Banen’ belicht Nivo mensen die een opval-
lende, inspirerende of afwijkende carrièrekeuze hebben ge-
maakt. Deze keer spraken wij met Volendammer René van 
Westen (28). Als onderzoeker en wetenschapper aan de Uni-
versiteit Utrecht houdt hij zich dagelijks bezig met - de gril-
len van - het weer. ‘Ik wil iedereen laten zien hoe mooi de 
wereld en het klimaat kunnen zijn.’ Door Ron Steur 

Wetenschappers doen over het al-
gemeen nuttig werk, dat door het 
grote publiek maar mondjesmaat 
wordt gezien. Toch worden heel 
veel van onze dagelijkse routines 
door de wetenschap bepaald. 
René beaamt: ‘als je weet dat het 
mooi weer wordt, dan kan je aller-
lei leuke plannen maken. Bedrij-
ven en overheden doen andere 
dingen met onze analyses en voor-
spellingen. Verzekeraars en boe-
ren willen bijvoorbeeld weten hoe 
groot de kans op hagelbuien is. NS 
en ProRail vragen of we moge-
lijke verstoringen in het treinnet-
werk vroegtijdig kunnen detecte-
ren en voor de overheid 
onderzoeken wij de overstro-
mingskans voor dijken. 

‘Binnenstedelijke 
warmte - het Urban 
Heat Island effect - 
is echt een probleem 
aan het worden’
De norm is dat die stormen moe-
ten kunnen doorstaan die ééns per 
100.000 jaar voorkomen. Dat is de 
richtlijn. Je kan het nooit volledig 
voorkomen, maar die kans moet 
zo klein mogelijk zijn. Daar moet 
je dijken op aanpassen en zorgen 
dat daar een betere afvoer van 
het water komt. Alles valt name-
lijk in zekere zin te voorspellen. 
Het zijn zo maar enkele voorbeel-
den van onze dagelijkse werk-
zaamheden.’ Over dagelijkse 

werkzaamheden gesproken. Hoe 
ziet een standaard werkdag van 
een onderzoeker eruit? ‘Ik ben in 
dienst van de Universiteit 
Utrecht. Op dit moment ben ik 
zelfstandig onderzoeker. Dat is 
net als leren fietsen zonder wiel-
tjes. Af en toe fiets je tegen de 
auto van de buurman aan, maar 
daarin groei je vanzelf. Meestal 
begin ik mijn dag - net als ieder-
een - met het checken van mijn 
mailbox. Daarna ga ik verder met 
mijn verschillende weersimula-
ties op de supercomputer van 
Amsterdam Science Park. Die si-
mulaties draaien dagen, weken, 
maanden en soms zelfs jaren. Ik 
ben die eigenlijk aan het babysit-
ten en analyseren. Op basis daar-
van maken we dan conclusies die 
we bundelen in papers en die bie-
den we dan aan bij wetenschappe-
lijke bladen zoals Nature.’

Ook de overheid klopt zoals ge-
zegd aan bij de Universiteit 
Utrecht voor informatie en ad-
vies. ‘Naast advies op het gebied 
van dijkversterking, adviseren 
we óók over afvoer van water. Ik 
ben dan ook groot voorstander 
van het groener maken van onze 
tuinen en de maatschappelijke 
ruimte. Binnenstedelijke warmte 
- het Urban Heat Island effect - is 
namelijk echt een probleem aan 
het worden. Gigantische hoeveel-
heden mensen op elkaar in combi-
natie met steen, beton en asfalt. 
Dat houdt allemaal warmte vast, 
waardoor het in de stad zomaar 
vijf graden warmer kan zijn dan 
op het platteland. Daardoor krijg 
je een sneeuwbal effect: iedereen 

gaat de airco aanzetten, waarmee 
de warmte van binnen naar buiten 
wordt geblazen. In huis is het lek-
ker koel, maar die warmte wordt 
naar buiten geblazen. Zo ontstaat 
er een vicieuze cirkel.’

‘Voor de overheid 
onderzoeken wij de 
overstromingskans 
voor dijken’
René gaat verder. ,,Ons advies is 
dan ook vrij simpel: we moeten 
veel meer groen planten om na-
tuurlijke koelte te creëren. Er is 
een stelregel dat 60% van je tuin 
zou moeten bestaan uit groen. Als 
we dat allemaal zouden doen, zou-
den er geen putten meer overstro-
men. Ook biedt het voordelen 
voor insecten en algehele biodi-
versiteit. Uiteindelijk beslaan in-
secten een groot deel van de hele 
voedselketen. Alles hangt op een 
fantastische manier samen met 
elkaar. Het is ook wetenschappe-
lijk bewezen dat het beter zou zijn 
om allerlei verschillende gewas-
sen naast elkaar te verbouwen. 
Boeren die dat doen leiden min-
der schade. Netflix heeft hier een 
mooie documentaire voor die ik 
graag zou aanbevelen: The Big-
gest Little Farm. Ons werk be-
staat namelijk ook veel uit het be-
wust maken van mensen. De 
meeste mensen zijn welwillend, 
maar zijn tegelijkertijd ook ge-
woon onvoldoende op de hoogte 
van dit soort dingen.’’

Ditzelfde geldt waarschijnlijk 
ook voor het stikstofdossier dat 
het landelijke nieuws al weken 
domineert. ‘Laat ik vooropstellen 
dat ik ook niet alle feiten ken en 
ook niet de oplossing voor handen 
heb. Het is wél zo dat het feno-
meen stikstof al in de jaren ’60 

van de vorige eeuw benoemd 
werd. Nederland is in absolute 
aantallen één van de grootste 
voedselexporteurs van de wereld. 
Als je dat schaalt naar hoe klein 
Nederland is, zijn wij extreem in-
novatief maar gaan we óók heel 
intensief met onze grond om. 
Onze satellieten kunnen zien dat 
er heel veel methaan vrijkomt bij 
landbouw. Methaan is een 30x 
sterker broeikasgas dan CO2. Van 
alle uitgestoten methaan is maar 
liefst 75% afkomstig van land-
bouw. Ieder land houdt er een an-
der beleid op na. Maar als je het 
goed wilt doen, moet je naar ge-
middeldes kijken. Alles bij elkaar 
genomen stoot een Nederlander 
gemiddeld twee keer zoveel CO2 
uit als de globaal gemiddelde per-
soon. Als iedereen zoals een Ne-
derlander zou leven, zouden we 
twee aardes nodig hebben… Om 
precies te zijn zelfs 2.7 aardes. Er 
wordt vaak gewezen naar China 
met haar miljard inwoners, maar 
de uitstoot per persoon is daar 
een kwart lager ten opzichte van 
de Nederlander.’

‘Het is wél zo dat het 
fenomeen stikstof al 
in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw benoemd 
werd’
Het werk van René zorgt ervoor 
dat hij een goed beeld heeft van 
actuele maatschappelijke zaken 
en daar goed over kan meepraten. 
Net zo vaak onderzoekt René za-
ken die nooit aan de oppervlakte 
komen.  ‘Ik werk nu bijvoorbeeld 
aan een paper over orkanen in een 
warm klimaat. Niet relevant voor 
ons, maar wél voor Noord-Ame-
rika of het Caribisch gebied. Wat 
blijkt: ze nemen af in frequentie, 

maar áls ze voorkomen zijn ze in-
tenser. Vreemd genoeg nemen ze 
in de Stille Oceaan dan weer in 
frequentie toe en worden ze ook 
daar krachtiger. Het zijn ver-
schillende reacties op dezelfde 
klimaatverandering. Juist die 
data willen verzekeraars graag 
van ons hebben. Zij willen weten 
hoe groot de kans op bijvoorbeeld 
een orkaan in Florida is.’ 

René ziet zichzelf niet snel af-
scheid nemen van de academi-
sche wereld. ,,De leukste afwisse-
ling van mijn werk zit hem in het 
pionieren. Het onderzoeken van 
dingen die nog niemand heeft on-
derzocht. Uiteindelijk zou het 
leuk zijn om door te groeien naar 
professor en op academisch ni-
veau proberen mensen te inspire-
ren. Maar ook om te laten zien hoe 
mooi de wereld en het klimaat 
zijn. Passie is het belangrijkste. 
‘Het maken in het leven’ wordt 
vaak gelinkt aan salaris. Ik kijk 
meer naar geluk. Dat zouden 
mensen moeten nastreven. Je 
staat op en hebt zin om naar je 
werk te gaan. Iedereen heeft da-
gen dat het niet lekker loopt. Die 
heb ik ook, maar over het alge-
meen heb ik elke dag plezier in 
mijn werk. Dat is onbetaalbaar!’

René is een vast onderdeel van 
de podcast ‘Klimaat van Van-
daag’. Klimaatverandering, 
broeikaseffect en het Parijsak-
koord - heb jij het overzicht 
nog? Elke aflevering nemen on-
derzoekers Mark Dekker en 
René van Westen je mee in de 
wereld van klimaat, weten-
schap en beleid. Alle zestien 
episodes zijn te beluisteren op 
Spotify.

Podcast 'Klimaat 
van Vandaag'
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RTV LOVE - donderdag van 19.00 tot 21.00

Volgens de overlevering hebben 
‘de Goten’ hun bijnaam te danken 
aan Crelis Sier. Er doen meerdere 
verhalen de ronde, een ervan is 
deze. Tientallen jaren geleden 
was er namelijk een zeevaartpoli-
tie die de Volendamse haven be-
waakte. De belangrijkste taak 
van deze brigade te water was het 
controleren of er geen onder-

maatse vis (de welbekende lange 
dunne) aan wal werd gebracht. 
De lokale wateren vielen onder 
het ijzeren gezag van hoofdagent 
Van der Goot, voor wie iedereen 
bevreesd was.
Visserman Crelis Sier maakte er 
een sport van om de mazen op te 
zoeken en tóch het ondermaatse 
goud binnen te smokkelen. Wan-

Volendam kent een eeuwenoud gebruik om elkaar bijnamen 
te geven. In een belastingboek uit 1462 werden zelfs al lo-
kale bijnamen genoteerd. Nivo zocht het ontstaan van en-
kele bekende- en minder bekende bijnamen uit. Elke twee 
weken delen wij er één. Deze week: Goot.

De Bijnaam Goot neer de politieboot van Van der 
Goot in het zicht kwam, waar-
schuwde men elkaar met een 
keiharde schreeuw: ‘Van der 
Goooooot!’ Bang om gepakt te 
worden met zijn verboden han-
delswaar, was dit voor Crelis on-
middellijk sein om zich te ver-
schansen. Dit verhaal ging 
natuurlijk als een lopend vuur-
tje. Ook als Crelis in zijn vrije 
tijd over de dijk liep, vond men 
het dus leuk om ‘Van der 
Gooooot!’ naar hem te schreeu-
wen. Crelis liet zich niet kennen 
en deed dan -op theatrale wijze- 
net alsof hij zich verstopte. Uit-
eindelijk werd ‘Van der Goot’ 
verbasterd stond Crelis Sier 
voortaan bekend als Crelis Goot. 

Harry's Jazz & Blues Café
De vierde en laatste donderdag 
van deze maand, dus weer tijd 
voor de blues! Dit café weer een 
overzicht van wat minder be-
kende bluesartiesten en een 
paar bekende nummers van 
blues-grootheden. We beginnen 
met "Summertime" door de ste-
vige bluesrocker Leslie West, 
van zijn album "Blue Me" uit 
2006. Daarna volgen twee num-
mers van het bekende en lekker 
rockende bluestrio ZZ Top, om 
de sterf dag te gedenken van 
bassist en vocalist Dusty Hill (19 
mei 1949-28 juli 2021). Dan volgt 
Hazmat Modine met hun num-
mer "I've Been Lonely So Long" 
van hun album "Cicada" uit 2011. 
Het nummer wat ik twee weken 
geleden niet geheel ten gehore 
kon brengen. Vervolgens hoort u 
achtereenvolgens Luther Alli-
son, Layla Zoe en Jan Lyndqvist. 
Het eerste uur wordt afgesloten 
door een wat winderige 
"Screaming" Jay Hawkins met 
zijn "Constipation Blues, vanuit 
l'Olympia in Parijs uit 1998.

Het tweede uur beginnen we 
met Barrelhouse met "Fortune 
Changes" uit 1994, afkomstig 
van het gelijknamige album, op-
genomen in de prachtige box "45 
Years On The Road". Daarna vol-
gen, in willekeurige volgorde, 
Fat Harry & The Fuzzy Licks, 
The Brooklyn Rhythm and Blues 
Project (met Rob Mostert op het 
Hammond-B3 orgel), John The 
Revelator, Ralph de Jong en Ju-
lian Sas. Het café wordt gesloten 
door Shakey Sam (Simon Vliet-
stra 17 mei 1950-16 mei 1981). 
Het is een live-opname uit het 
(legendarische) programma 
"Sesjun" gepresenteerd door 
Cees Schram, uit 1980. Jullie we-
ten het inmiddels wel, het zijn 
weer twee uurtjes radio, zoals je 
ze nergens anders meer hoort, 
maar alleen bij uw eigen lokale 
omroep Edam-Volendam, 
L.O.V.E.
Samenstelling en presentatie: 
Harry Hulskemper.  

Flinke uitdaging voor fotograaf
Terwijl de honderden leerlingen 
en alle leerkrachten zich op het 
schoolplein verzamelden, klom 
de fotograaf op het dak van het 

schoolgebouw. De enige manier 
om zóveel mensen op één foto te 
krijgen was vanaf flinke hoogte. 
Binnen tien minuten stond Johan 

weer op de grond. En het resul-
taat liegt er niet om. De fotograaf 
leverde een aantal geweldige fo-
to’s af.

Foto Johan Jonk

343 leerlingen en 34 leerkrachten samen op één foto zetten. Ga er maar aanstaan. Fotograaf 
Johan Jonk kreeg de lastige opdracht van de St. Petrusschool. Johan blijkt wel van een uit-
daging te houden, hij maakte graag tijd vrij voor deze hoofdbreker.

Vanwege de vakanties is het niet 
mogelijk in de periode vanaf za-
terdag 30 juli  (= de zaterdag vóór 
de bouwvak) tot en met zaterdag 
20 augustus het oudpapier op te 
halen bij de woningen in Volen-
dam. Wel rijdt op zaterdag 30 juli 
de kraakwagen nog door de Oude 
Kom maar de bussen van De Zan-
gertjes rijden deze zaterdag niet 
meer. Er is een vakantierooster 

ingesteld van vrijwilligers die 
doordraaien, maar dat is mini-
maal bezet. Daarom een dringend 
verzoek om tijdens de bouwvak 
geen papier of karton bij het 
Koorhuis te plaatsen. Dit vriende-
lijke verzoek is ook gericht aan 
niet-particulieren. Vanaf maan-
dag 22 augustus draaien alle ploe-
gen weer volop.

Papierophalen door De 
Zangertjes van Volendam 
tijdens Bouwvak

Gerard Handgraaf exposeert in Hilton Straatsburg
Nabij het Europees Hof voor de rechten van de mens en Europees Parlement exposeert Ge-
rard Handgraaf vanaf heden z'n expositie, natuurlijk met de hoop internationale bekendheid 
te verwerven. Medio Oktober is Handgraaf weer te zien tijdens de Kunstroute in de PX 
Volendam.
Gerard groeide op in Volendam, 
waar naar zijn mening geen 
ruimte was voor zijn creativiteit, 
er werd vooral een hoop gevoet-
bald en gezongen. Gerard ontwik-
kelde zijn eigen techniek van 
schilderen en tekenen, volledig 
autodidact en niet beïnvloed door 
musea of kunstacademies.
Na jarenlang werkzaam te zijn 
geweest in de horeca in Parijs, ei-

genaar te zijn geweest van restau-
rants Gerard en Cock & Feathers 
op de Zeedijk, op cruiseschepen 
te hebben gewerkt, vijf jaar te 
hebben gewoond in Bermuda en 
als activiteitenbegeleider voor 
dementerende ouderen, pakte Ge-
rard op latere leeftijd de kwast 
weer op. Op z'n eigen autodidacte 
manier van creëeren.
Zijn schilderijen zijn opgebouwd 

uit verschillende lagen die z'n 
schilderijen veel structuur geven.
Als hoofdkleuren wordt vaak 
goudgeel gebruikt met als onder-
laag rood en blauw als zwevende 
bovenlagen.
De keukentrap als ezel en een 
slaapkamer als atelier waar de 
verf van plafond en ramen druipt, 
zo komt het werk van Gerard tot 
stand.

Sierbestrating Jonk Beachvolley
Zaterdag 20 augustus is het 
Sierbestrating Jonk & Hui-
berts Beachvolley weer te-
rug, tijdens Waterdag 2022.
Op de kaasmarkt wordt door Jonk 
80 kuub zand gestort, waar van 
11:00 - 17:00u het beachvolleybal 
toernooi zal plaatsvinden, in twee 
poules van elk ca. 3 uur. De Re-
creatie poule als start en de Com-

petitie poule als tweede. Er wordt 
gespeeld in teams van 4, waarvan 
minimaal één dame. De inschrij-
ving is nu geopend. Het inschrijf-
geld is €15 per team. Voor aan-
melden en meer info kun je 
contact opnemen met beachvol-
leybalwaterdag@gmail.com of 06 
3619 6936.
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Velen denken vol vertedering te-
rug aan hun schooltijd, maar 
voor mij was het een kwelling. 
Dat was grotendeels aan mijzelf 
te wijten. Ik had niets met het 
grauwe, sombere gebouw met 
hoge ramen, waardoor je alleen 
de lucht zag. Concentreren lukte 
niet en zo liep ik een flinke leer-
achterstand op.

In de vierde klas kwam ik naast 
Piet Hop, de zoon van de plaatse-
lijke paardenslager, te zitten. 
Wat leren betrof had ik van Piet 
een hoge hoed op. Omdat ik het 
meeste niet wist en ook een 
beetje lui was, kreeg ik aan hem 

een prima maat. Het hele jaar 
schreef ik alles over. Of de mees-
ter het doorhad of niet, na het na-
kijken kreeg ik altijd mijn schrift 
terug. Wel stond er een keer on-
der een blaadje, vol met fouten, 
de tekst: ,,Goed gedaan Piet”.  

Nog had ik het niet door en zo 
haalde ik zonder al te veel pro-
blemen het einde van het school-
jaar. Dat dacht ik tenminste. Tot 
in mijn eindrapport de alleszeg-
gende volzin stond: Piet Hop & 
Fred Vilten moeten de vierde 
klas nog een jaartje overdoen.

Ik zie me daar nog zitten.

Deze column wordt u aangeboden 
door

FRED VILTEN BARBERS
www.fredviltenbarbers.nl

OPENINGSTIJDEN: 
Maandag  09:00 - 17:00
Dinsdag  09:00 - 17:00
Woensdag  09:00 - 17:00
Donderdag  09:00 - 17:00
Vrijdag  09:00 - 17:00
Zaterdag  07:00 - 15:00

SAMEN MET PIET HOP

MEMOIRES
VAN EEN 
LUSTKAPPER

FRED VILTEN

Uitgeverij Drukkerij Nivo Volendam
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FRED
VILTEN
-2021-

VOORWOORD
Tijdens zijn loopbaan als kapper 
liep Fred Vilten tegen veel leuke 
verhalen en plaatselijke roddels 
aan. Omdat een beëdigd barbier 
geen geheimhoudingsplicht 
heeft, fluisterde hij achter zijn 
hand zo nu en dan iets door. Om-
dat daar vaak leuk op gereageerd 
werd, besloot hij wat verhaaltjes 
op te schrijven. Ook om zo de de-
mentie een stap voor te zijn. Een 
anekdote vertellen en steeds op 
het eind de staart vergeten, komt 
niet altijd even goed over. 

- In Memoriam Fred Vilten -

juli - kreeft
Kijk naar binnen, verwerk en vind 

(Fotograaf des Waterlands Bob Doets (25) uit Oosthuizen brengt iedere 
maand Waterland in beeld aan de hand van de sterrenbeelden.)

Meer info: www.fotograafdeswaterlands.nl

De Harmonie Edam - Agenda
Zondag 31 juli: 
Loes Fabienne
Aanvang: 16.00 uur
Vrij toegang
Loes komt uit Volendam en heeft 
grote ambitie. Het liefst maakt ze 
in de toekomst shows in de stijl 
van haar idool Lady Gaga. Niet 
iets wat je bij een songwriter zou 
verwachten. Loes heeft een ge-
weldige volwassen stem en al een 
kleine selectie prachtige num-
mers, en dat terwijl ze slechts zes-
tien jaar is. Ze komt deze zondag 
met haar band naar de Harmonie 
om te laten horen hoe ze de ont-
wikkeling van songwriter naar 
zangeres van een band door-
maakt. Ook zijn er nog een twee-
tal support acts.

Zondag 7 augustus: 
The Sessioneers
Aanvang: 16:00 uur
Vrij toegang
The Sessioneers is een Neder-
landse Folk Band bestaande uit 
zanger en gitarist (en soms ook 
fluitist) Wesley, violist Nicolaas 
en de Italiaanse percussionist Da-
vide. De band speelt Irish Folk, 
Scottish Folk en meer. Het is een 
Folk Band in hart en nieren, en ze 
doen niets liever dan voor publiek 
spelen. Invloeden op hun muziek-
selectie zijn zeker bands als The 
Dubliners, The Pogues, Silly Wi-
zard en Rapalje, maar ook zan-
gers als Christy Moore.

Zondag 14 augustus: 
Wiesenecker 
Amsterdams gitaar en 
mandoline duo
Aanvang: 16.00 uur
Vrij toegang

Dit Amsterdamse gitaar en man-
doline duo treedt al sinds 1999 op. 
Ze zijn geboren en getogen in Am-
sterdam, maar het hart van hun 
muzikale ontwikkeling ligt vooral 
in Wuppertal (Duitsland). Het duo 
voelt zich thuis in veel stijlen, of 
het nu pop en rock is, bluegrass, 
folk, lichte jazz of klassiek, als het 
maar goed aansprekende stukken 
zijn met een sterk karakter. In 
hun muziek gebruiken zij veel in-
strumenten, elektrisch en akoes-
tisch, om elk nummer goed tot 
zijn recht te laten komen.

Yoga op het Marinastrandje
Het was er weer voor, en ook de sfeer was ernaar. Yogaschool Elly maakte slim gebruik van 
de heerlijke omstandigheden en verzorgde een ontspannen openlucht-yogasessie op het Ma-
rinastrandje.

Voor de tweede keer op rij werd 
een sessie gehouden waarbij een 
tiental deelnemers zichtbaar in 
een geweldige flow kwam. Vroege 
strandgasten hielden gepaste af-
stand en stilte om de les niet te 

verstoren.
Of de strandsessies tijdelijk zijn 
of een vervolg krijgen is niet he-
lemaal duidelijk. Dat zal vooral 
van weersinvloeden afhankelijk 
zijn en de naderende vakantie 

waarbij er velen ons dorp zullen 
verlaten. Maar dat het een ge-
slaagde formule is is wel zeker. 
Het is toch heerlijk om je dag op 
deze wijze te starten!

Voor komend seizoen bieden we 
een RKAV Seizoenkaart aan voor 
€75,-. Met deze seizoenkaart heb 
je toegang tot alle thuiswedstrij-
den van de Zaterdag 1 in de 3e Di-
visie én de thuiswedstrijden van 
de RKAV Zaal 1 in de Eredivisie
Zaalvoetbal in Sporthal De Opper-
dam.
Op zaterdag 20 augustus aan-
staande om 14:30 uur speelt de Za-
terdag 1 de eerste thuiswedstrijd 
tegen VVOG. Bestel je seizoen-
kaart dus snel, zodat je geen wed-

strijd hoeft te missen.

Op onze website 
www.rkav-volendam.nl vind je 
het digitale bestelformulier.
Bestellen per email kan ook: stuur 
je naam, adres, geboortedatum en 
telefoonnummer naar: 
info@rkav-volendam.nl
Donderdag 18 augustus tussen 
19.00-20.30 uur kunnen de be-
stelde seizoenkaarten afgehaald 
en betaald worden in de RKAV 
kantine.

Bestel nu de 
RKAV Seizoenkaart
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Zeven tips om je huis te beveiligen 

Inbrekers tellen de 
dagen af tot de bouwvak
De bouwvak is niet alleen een mooie tijd voor mensen die op vakantie gaan. Ook inbrekers 
tellen de dagen af tot de vrije periode. Voor hen breken namelijk gouden tijden aan wan-
neer een groot deel van de bevolking ergens in een warm oord op het strand ligt te genieten. 
Het is dan ook niet voor niets dat Stichting Nationale Inbraakpreventie waarschuwt dat in-
brekers juist harder werken tijdens jouw vakantie. Bovendien werd Volendam de afgelo-
pen weken al opgeschud door criminelen die zich - vooral bij kwetsbare ouderen – voorde-
den als bankmedewerkers of monteurs en controleurs van rookmelders. In dit artikel delen 
we zeven tips van Stichting Nationale Inbraakpreventie om het leven van een inbreker 
moeilijker te maken. 

Niemand thuis
Als er overduidelijk niemand 
thuis is, nodig je de gelegenheids-
inbreker eigenlijk uit om bij jou 
eens een kijkje te gaan nemen. 
Coen Staal, voorzitter van de Na-
tionale Inbraakpreventie Weken 
(NIPW) zegt hierover: ,,Ik loop re-
gelmatig een rondje door mijn 
woonwijk en zie meteen of men-
sen thuis zijn of niet. Want zeg 
nou zelf, het valt toch op als er 
dagenlang ’s avonds maar één 
lampje in de woonkamer brandt. 
Of als de gordijnen ook overdag 
dicht blijven. Of wanneer je (als 
inbreker) naar de voordeur loopt 
en vervolgens stapels folders en 
kranten zichtbaar op de deurmat 
ziet liggen, dan is het toch vrij 
duidelijk dat er niemand thuis 
is?” Een inbreker weet dan dat hij 
alle tijd heeft om zich toegang tot 
je huis te verschaffen en te kijken 
of er waardevolle spullen zijn, zo-
als sieraden, laptops. ,,Vaak is de 
gevoelswaarde van de spullen – 
de ring van oma, de familiefoto’s 
op de laptop – vele male groter 
dan de verzekeringswaarde” ver-
volgt Staal. Alle reden om dus te 
zorgen dat je geen ongewenst be-
zoek krijgt tijdens je vakantie.

Slechte voordeur- en 
achterdeursloten
Inbrekers komen meestal binnen 
via de achter- of voordeur. Een 
ervaren inbreker ziet onmiddel-
lijk of een slot makkelijk te force-
ren is of dat het juist een zware 
klus gaat worden. Als hij de keuze 
heeft, zal hij de beter beveiligde 
huizen voorbijlopen en kiezen 
voor de makkelijkste optie, name-
lijk daar waar het deurslot niet is 
voorzien van inbraak-werende 
sloten of beslag. En dat is bij 30% 
van de achterdeuren en 37% van 
de voordeuren het geval, zo blijkt 
uit onderzoek. Hier kan een inbre-
ker dus nog steeds door middel 
van zogenaamd ‘cilindertrekken’ 

het slot gemakkelijk openen. Dat 
is te voorkomen door het monte-
ren van het juiste deurbeslag, na-
melijk beslag met cilindertrekbe-
veiliging met een SKG*** cilinder.  

Zeven tips om je 
huis te beveiligen
Hieronder zetten we alle inbraak-
preventie-adviezen op een rijtje:
1. Ga naar inbraakmislukt.nl en 

check je voordeur, achterdeur 
en je ramen via ‘Hoe beveilig ik 
beter?’ Als daaruit blijkt dat je 
het beste je oude beslag kunt 
vervangen door beslag met ci-
lindertrekbeveiliging (eigenlijk 
een minimum-eis), plaats dan 
dat nieuwe beslag op de achter-
deur voor je vertrekt. Dat kost 
je misschien 70 euro. Of plaats 
goedgekeurde raamboompjes 
op je keukenraam voor onge-
veer 50 euro. Daarmee verklein 
je de kans op inbraak enorm!

2. Laat ’s avonds niet één lampje 
aan gaan, maar alle lampen die 
je normaliter ’s avonds aan 
hebt. Zet er een tijdschakelaar 
op en stel ze in op verschillende 
tijdstippen. Laat de lamp in de 
slaapkamer nog een kwartiertje 
aan nadat alle lampen in de 
woonkamer zijn uitgegaan. Er 
zijn tegenwoordig ook handige 
lampen die je met een app kunt 
bedienen, ook bij (plafond)lam-
pen waar een tijdschakelaar 
niet geplaatst kan worden.

3. Doe je jaloezieën of gordijnen 
van je woonkamer veelal hele-
maal dicht bij het slapengaan, 
verander dat dan een paar we-
ken voordat je op vakantie gaat. 
Laat ze overdag en ’s avonds 
half open zodat je wel naar bin-
nen kunt kijken, maar daarbij 
geen zicht hebt op de hele ka-
mer. Kijkt een inbreker naar 
binnen, dan kan hij niet je hele 
woonkamer overzien.

4. Ruim je woonkamer en keuken 
juist niet perfect netjes op. Laat 

een kopje op tafel staan of wat 
afwas op het aanrecht. Een 
krant of open boek of wat kin-
derspeelgoed op de grond wek-
ken de indruk dat er mensen 
thuis zijn.

5. Plak (tijdelijk) een nee/nee stic-
ker op je brievenbus om over-
tollige reclamepost te voorko-
men of vraag iemand om je 
brievenbus/deurmat regelmatig 
te legen. Of plak het raam in of 
naast de voordeur af met zwart 
karton, zodat een inbreker geen 
stapels post ziet liggen.

6. Vraag een van je buren om een 
oogje in het zeil te houden, niet 
alleen om de plantjes water te 
geven en het gras te maaien, 
maar ook om de post uit het 
zicht te halen. Laat ze de post 
dan niet in stapeltjes op tafel 
leggen, maar uit het zicht; in 
een kast bijvoorbeeld.

7. Vermeld niet op social media of 
je antwoordapparaat dat je met 
vakantie bent.

Over de stichting Natio-
nale Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak 
Preventie is een publiek-private 
samenwerking met als doel wo-
ningbezitters meer bewust te ma-
ken van goede inbraakpreventie, 
om daardoor bij te dragen aan het 
substantieel verlagen van het 
aantal inbra¬ken en inbraakpo-
gingen. Werd in 2012 bijna 92.000 
keer ingebroken of een poging 
daartoe gedaan, in 2021 was dit 
gedaald tot onder de 23.500. De 
stichting organiseert tweemaal 
per jaar de Nationale Inbraakpre-
ventie Weken, in mei/juni en no-
vember/december. Partners in de 
stichting zijn de bedrijven Nemef 
en Yale. Kijk voor meer informa-
tie over onder andere inbraakme-
thoden en inbraakpreventie op 
www.inbraakmislukt.nl.

Een muzikant is nergens zonder zijn of haar instrument. 
En waar het normaal altijd draait om de mens of muzikant 
áchter het instrument, draaien we het nu een keer om; In 
deze serie zetten we het instrument in de schijnwerpers. 
Door Dick de Boer en Kevin Mooijer

,,Dit is de beste akoestische gi-
taar die ik ooit heb gehad”, zegt 
Larry terwijl hij zijn prachtige 
Gibson Hummingbird Deluxe 
voorzichtig uit de al net zo mooie 
koffer tilt. ,,Voorheen had ik een 
Martin, maar dit… Een Gibson 
Custom Shop, beter wordt het 
niet.” Zijn ogen glinsteren als hij 
het stukje vakmanschap voor de 
zoveelste keer in zich opneemt. 
,,Ondanks de geweldige elektri-
sche gitaren die ik heb is dit mijn 
heilige graal. Hij is nog maar een 
jaar oud en toch speelt en klinkt 
hij al fantastisch. Doorgaans is 
er een jaar of tien voor nodig om 
een akoestische gitaar écht goed 
in te spelen. Die sound gaat dus 
alleen nog maar beter worden.” 

,,Ik was op zoek naar een gitaar-
zaak die zowel de Gibson SJ-200 
jumbo-gitaar als deze Gibson 
Hummingbird had liggen”, her-
innert de gitarist en zanger van 
Tribute to the Cats Band. ,,Had ik 
even geluk dat Max Guitars ze 
niet alleen allebei had liggen, 
maar ook nog eens een Deluxe 
model Hummingbird. Ik heb 
daar een middagje gespendeerd, 
lekker gitaren vergelijken. De 

SJ-200 vond ik vanwege het 
jumbo formaat vooral zittend 
moeilijk te bespelen. Dit model is 
een slag kleiner en voelde per-
fect. Toch heb ik die SJ-200 nog 
niet helemaal uit mijn hoofd ge-
zet…” 
Larry heeft al ruim twintig jaar 
ervaring als gitarist, maar uitge-
leerd is hij nog niet. ,,Nu ik deze 
gitaar heb, speel ik weer heel 
veel akoestisch. Ik ben van plan 
wat meer tijd te gaan steken in 
tokkelen. Fingerpicking, daar 
ben ik nog niet zover mee als ik 
zou willen. En deze Humming-
bird leent zich daar natuurlijk 
fantastisch voor.” Nadat Larry 
lid werd van de Tribute to the 
Cats Band ging er een nieuwe 
wereld voor hem open. ,,Ik was 
gewend om met mijn gitaar naast 
een gokkast te staan in kleine ca-
fés. En hoewel dat natuurlijk ook 
zijn charme heeft, word ik nu 
met de tourbus van m’n eigen 
band naar optredens gebracht en 
drink ik voor optredens koffie 
met bekende artiesten en dj’s. 
Misschien heeft die stap omhoog 
onbewust gezorgd dat ik de tijd 
ook rijp vond voor een top of the 
bill-akoestische gitaar.” 

Naam: Larry Koning
Leeftijd: 38
Bands: For Sale, Jane Says, Charming Pigs, Royal Flush, Vegaz, 
Pink Floyd Experience, The Fix, Tribute to the Cats band
Maakt muziek sinds: Sinds mijn zeventiende, nadat ik mijn vader 
zijn liedjes voor The Porgels hoorde instuderen. 
Hoeveelheid instrumenten: Elf gitaren en een ukelele.
Larry’s heilige graal: Een Gibson Hummingbird Deluxe uit 2021. 

Larry Koning

De Heilige Graal
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Kijk voor meer vacatures op: 
www.nieuw-volendam.nl/vacatures-edam-volendam 
of SCAN de QR-code met uw smartphone of tablet

VACATURES

Platvis Holland B.V. 
Wij zijn op zoek naar een:

Heftruckchauffeur (38 uur)
Wil jij aan de slag als heftruckchauffeur, dan is Platvis Holland op zoek 
naar jou! Als heftruckchauffeur ben je een onmisbare schakel voor een 
goed verloop van het logistiek proces. Je bent verantwoordelijk voor het 
gehele proces, vanaf het moment van ontvangst van goederen tot de 
verwerking en uiteindelijke verzending van de producten. Je zult hiervoor 
zowel fysieke als administratieve handelingen uitvoeren. 

Jouw taken bestaan uit:
    Goederen in- en uitladen, sorteren en plaatsen m.b.v. een heftruck;
    Intern vervoeren en aanleveren van materiaal voor de productie;
    Controleren en inspecteren van de binnenkomende goederen;
    Bijkomende administratieve werkzaamheden;
    Schoonhouden van de werkvloer en vervoersmiddelen.

Ben jij een gemotiveerde collega met een proactieve houding en ben 
je in het bezit van een geldig heftruckcertifi caat of ben je bereid dit te 
behalen?

Mail dan naar Jan Plat via: jpl@platvis.nl of stuur een WhatsApp
bericht naar 06-24282598. We nemen dan snel contact op om een 
eerste kennismakingsafspraak te maken.

Meer info: berendbotje.nl/gastouder

Wij zoeken gastouders
in Edam/Volendam!

 goed te combineren met je eigen gezin
 bepaal je eigen werktijden
 persoonlijke begeleiding door onze 

    bemiddelingsmedewerker

voor kinderen tussen 0-4 jaar

DE NIVO ZOEKT BEZORGERS
VANAF 13 JAAR
Graag bijverdienen?
Geef je dan snel op!

DE NIVO ZOEKT BEZORGERS
VANAF 13 JAAR
Graag bijverdienen?
Geef je dan snel op!

DE NIVO ZOEKT BEZORGERS
VANAF 13 JAAR
Graag bijverdienen?
Geef je dan snel op!

NIVO

Op 3 en 10 augustus 
verschĳ nt er géén Nivo.

NIVO krant-tv-drukwerk

MA t/m ZA:
08.00 - 12.00 uur

PostNL + BOTTERTJES:

MA t/m VR:
08.00 - 12.00 uur - 16.00 - 18.15 uur
ZATERDAG:
08.00 - 12.00 uur

Openingstĳ den van 1 t/m 27 augustus

Burg. van Baarstraat 42 - Volendam - 0299 364 830

VAKANTIE
ROOSTER

Je eigen personeels-
restaurant runnen? 

Word cateringbeheerder bij Boon Edam!

Solliciteren? 
Stuur je cv en korte motivatie naar sollicitatie@vermaatgroep.nl

 Je verzorgt het ontbijt en de lunch

 Je bent een echte gastheer/vrouw voor 
onze gasten

 Je zorgt voor de inkoop, het menu en 
administratie
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Het feit dat drie topsporters uit 
onze gemeente deelnemen aan 
drie internationaal hoog gewaar-
deerde kampioenschappen, mag 
gerust heel bijzonder worden ge-
noemd. Het is bovendien nooit 
eerder gebeurd. Turnen, atletiek 
en zwemmen gelden namelijk als 
grote mondiale sporten en om dan 
op zo’n jonge leeftijd op dat ni-
veau mee te kunnen doen is echt 
heel bijzonder. 
 
Alle drie hebben ze tenminste de 
finale als doel gesteld, terwijl Jes-
sica Schilder inmiddels aan haar 
stand is verplicht is om voor goud 
te gaan. Het logische gevolg van 
haar spectaculaire bronzen me-
daille tijdens het WK atletiek in 
Eugene. De succesvolle kogel-
stootster: ,,Ik moet in München 
voor de derde keer de Portugese 
Auriol Dogmo zien te verslaan. 
Een jaar geleden had ik niet ge-
dacht dat ik bij haar in de buurt 
zou kunnen komen, inmiddels heb 
ik Dogmo tijdens de Diamond 
League in Oslo en het WK verslagen. 
Dat moet nu dus weer gebeuren.”
 
Door corona moest het WK een 
jaar worden uitgesteld, waardoor 
het nu in dezelfde maand als het 
EK geprogrammeerd staat. Jes-

sica Schilder: ,,Ik ben nog even 
bezig met het bijkomen van het 
WK. Ik heb eigenlijk meteen de 
training hervat, tegelijk gun ik 
mijn lichaam en geest wat rust. 
Maar op 6 augustus moet ik er 
weer staan bij de Diamond League 
in Polen. Op 13 augustus reis ik 
naar München waar op de och-
tend van de 15de de kwalificatie 
is en ’s avonds de finale wordt af-
gewerkt.“
 
Na het brons van het WK, gaat ze in 
Duitsland overduidelijk voor goud. 
Jessica Schilder: ,,Het kan mijn 
eerste internationale titel worden, 
dus dat is sowieso heel speciaal.”
 
Een dag voordat Jessica Schilder 
in München aan het EK begint, zit 
het EK van Sanna Veerman in de-
zelfde stad er alweer op. De twin-
tigjarige turnster moet zich eerst 
op 11 augustus met het Oranje-
team voor de finale zien te plaat-
sen, voordat ze individueel op het 
onderdeel brug in actie kan ko-
men. De acht beste landen plaat-
sen zich voor de finale, die daarna 
tot 14 augustus wordt afgewerkt. 
Sanna Veerman: ,,De finale is ons 
doel en ik heb goede hoop dat het 
gaat lukken. Ondanks de afwezig-
heid van Sanne en Lieke Wevers, 

die net een commercieel team 
zijn begonnen en dit EK laten 
schieten, komen we toch met een 
sterke ploeg voor de dag.”
 
Sanna Veerman hoopt met dat EK 
eindelijk een streep te zetten on-
der een vervelende periode, 
waarin ze twee keer door corona 
werd geveld. Daardoor miste ze 
de Olympische Spelen in Tokio en 
had ze fysiek lange tijd proble-
men. ,,Maar dat is gelukkig achter 
de rug”, vertelt ze. ,,Ik voel me 
fysiek weer honderd procent en 
hopelijk blijkt dat straks in Mün-
chen. Deze week train ik nog bij 
mijn club in Amsterdam, daarna 
volgt de voorbereiding in Rotter-
dam met de rest van het team. Op 
7 augustus reizen we naar Duits-
land en moet ik er helemaal klaar 
voor zijn.”
 
Op hetzelfde moment dat Sanna 
Veerman in München in actie 
komt, moet Luc Kroon in Rome 
zien te pieken tijdens het Euro-
pees Kampioenschap zwemmen. 
De twintigjarige Volendammer 
komt uit op 200 en 400 meter vrije 
slag, de afstanden waarop hij vo-
rig jaar tijdens het EK korte baan 
nog zilver en goud zou winnen. 
Maar het lange baan zwemmen is 

Terwijl Volendam massaal op vakantie gaat, laden Sanna Veerman, Luc Kroon en Jessica 
Schilder zich op voor de komende EK’s. Tussen 11 en 21 augustus worden in München en 
Rome de Europese titels bij het zwemmen, turnen en atletiek verdeeld en onze jonge dorps-
genoten zijn erbij. En niet zo’n klein beetje ook. 
Door Jaap de Groot

Uniek supertrio 
Sanna Veerman, Luc Kroon en Jessica Schilder klaar voor EK’s

toch een ander verhaal. Luc 
Kroon: ,,Eerst moet ik me voor de 
finales zien te plaatsen en dat 
wordt nog een klus. Nadat ik in fe-
bruari door corona werd geveld, 
ben ik nu gelukkig hersteld. Wat 
dat betreft kan ik er in Rome ge-
lukkig vol voor gaan.”
 
Omdat ook de zwembond financi-
eel in zwaar weer zit, is er dit keer 
geen speciaal trainingskamp ge-
regeld en bereidt de Nederlandse 

zwemploeg zich in eigen land voor 
op het EK. Luc Kroon: ,,Deze week 
train ik in Amsterdam en daarna 
komen we in Eindhoven bij el-
kaar. Ik vind het prima zo. Ik voel 
me goed en heb inmiddels te ho-
ren gekregen, dat ik naast de 200 
en 400 meter vrije slag ook inge-
schreven ben voor één of meer 
estafettes. Ik heb er in ieder geval 
heel veel zin in. Rome moet mijn 
hoogtepunt van het jaar worden.”

Bridgevereniging Gevangenpoort
1 A 12 Kees Tol & Kees Zwarthoed    67,92
2 A 6 Jaap Bibber & John van Voorst    57,92
3 A 8 Ron Steur & Loni Sweering     56,25
4 A 2 Ria Baltussen-Gerrits & Maurice Leeda   53,75
5 A 4 Nel Koning & Jan Koning    50,00
6 A 5 Harry Nijkamp & Jaap Schilder NL   49,58
(7) A 7 Geertje van Oostveen & Ilonka Veerman       48,33
(7) A 11 Jack Kemper & Daan van Baarsen  48,33
(9) A 3 Jan Klein & Sjaak van der Zon  47,50
(9) A 1 Toon Baltussen & Alice van der Wal                47,50
11 A 10 Jan Laan & Jan van Oostveen                  39,58
12 A 9 Corrie Kwakman-Steur & Afra Bank   33,33

Programma Sportzomer: 
11 tot 21 augustus: 
 EK turnen in München (Duitsland) met Sanna Veerman. 
 Sanna komt uit op de onderdelen sprong en brug;
11 tot 21 augustus: 
 EK zwemmen in Rome (Italië) met Luc Kroon. 
 Luc komt uit op de 200 en 400 meter vrije slag;
15 tot 21 augustus: 
 EK atletiek in München (Duitsland met Jessica Schilder.

Uitslagen woensdag 20 juli
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In navolging van Gaetano 
Oristanio komt ook Filip 
Stankovic één seizoen langer 
uit voor FC Volendam. De 
twintigjarige doelman wordt 
tot de zomer van 2023 ge-
huurd van Internazionale.
De ontwikkeling van Stankovic 
heeft in zijn eerste jaar bij FC Vo-
lendam een vlucht genomen. De 
doelman was in het promotiesei-
zoen de onomstreden eerste keus 
onder de lat en liet geregeld een 
bijzonder hoog niveau zien. 
Stankovic speelde 28 competitie-
duels voor Het Nieuwe Oranje. 
Tevens werd de doelverdediger 
opgeroepen voor de selectie van 
Jong Servië. Genoeg reden voor 
Internazionale om het talent met 
FC Volendam de Eredivisie in te 
laten gaan en de volgende stap te 
zetten in zijn ontwikkeling.
“Ik ben heel blij om nog een jaar 
in Volendam te blijven”, stelt 
Stankovic. “Het is echt een privi-
lege voor mij. Ik ben blij dat de 
club zo op mij durft te bouwen, 
dat geeft mij veel vertrouwen en 
ik ga mijn best doen om de men-
sen niet teleur te stellen. Het doel 
voor komend jaar is om in de Ere-
divisie te blijven. Ik weet dat het 
moeilijk wordt, maar ik ga alles 
geven om dit doel te bereiken.”
'Cruciale reddingen'
Technisch directeur Jasper van 
Leeuwen is verheugd langer te 

kunnen bouwen op de doelwach-
ter. “Filip had op zijn zachtst ge-
zegd een bijzondere start bij Vo-
lendam. In zijn eerste 
thuiswedstrijd liep hij al na tien 
minuten tegen een rode kaart aan 
en daarna kwakkelde hij met een 
blessure. Maar eenmaal fit heeft 
Filip zowel letterlijk als figuurlijk 
de handschoen opgepakt en ieder-
een weten te overtuigen van zijn 
kwaliteiten. Zonder een aantal 
cruciale reddingen van Filip was 
promoveren waarschijnlijk niet 
gelukt, dus daar zijn we hem 
dankbaar voor. En die dankbaar-
heid blijkt wederzijds, want di-
rect na afloop van de promotie-
wedstrijd in Den Bosch hing hij al 
om onze schouders. Voor mijn ge-
voel hebben we toen ter plekke al 
met elkaar afgesproken nog een 
jaar door te gaan.”
De werkgever van Stankovic ging 
mee in die wens. “Ook Inter zag 
dit zitten, dus dat is prettig voor 
alle partijen. De afgelopen tien 
dagen heeft Filip mee mogen 
draaien met de seizoensvoorbe-
reiding van Inter. Zo houden zij 
ook voeling met elkaar en dit past 
in de sfeer van de samenwerking 
die gebaseerd is op wederzijds 
begrip en vertrouwen. Nu sluit Fi-
lip weer aan bij FC Volendam en 
kijken we er erg naar uit om hem 
door te ontwikkelen en te zien hoe 
hij zich gaat weren op Eredivisie 
niveau.”

Filip Stankovic volgt voorbeeld Oristanio 
met nieuwe Inter-huurdeal

FC Volendam heeft voor het 
eerst verloren in de voorbe-
reiding. Na twee overwinnin-
gen en een gelijkspel was de 
nummer vijf van Grieken-
land een brug te ver voor de 
formatie van Wim Jonk. On-
danks de vroege voorsprong 
door een goal van Daryl van 
Mieghem werd de wedstrijd 
door twee goals van Griekse 
zijde verliezend afgesloten. 
Door: Bram van Lint
Net als tegen KRC Genk kwam FC 
Volendam vroegtijdig op voor-
sprong. Na vier minuten speeltijd 
bracht de keeper van de Griekse 
formatie zichzelf in de proble-
men. Ibrahim El Kadiri reageerde 
attent en legde de bal terug op 
Van Mieghem die voor open doel 
in kon tikken. Enkele minuten la-
ter kreeg Robert Mühren een uit-
gelezen kans op de 2 – 0. Zijn inzet 
scheerde langs de verkeerde kant 
van de paal van het doel.
De periode daarna had de ploeg 
van Wim Jonk moeite om de wed-
strijd te controleren en moest het 
profiteren van de spaarzame uit-
braken. Derry John Murkin wist 
in zo’n uitbraak Van Mieghem te 
bereiken, die niet zijn tweede van 
de wedstrijd kon maken. Die-
zelfde Van Mieghem moest een 
minuut later een zware tik ver-
werken. Orbelin Pineda werd be-
straft met een gele kaart.

Grieks momentum
In de 32e minuut kwam AEK toch 
langszij. Filip Stankovic pro-
beerde Ezequil Araujo uit te kap-
pen. Dit mislukte, wat leidde tot 
een makkelijke intikker. Direct 
daarna kwam de Servische doel-
man wel als winnaar uit de twee-
strijd. De ploeg uit de Griekse 
hoofdstad bleef bouwen op het 
momentum. Kort daarna kwam de 

ploeg bijna via een afstandsschot 
op voorsprong. Pineda schoot ech-
ter rakelings naast. Vlak voor het 
sluiten van de markt bewees de 
Servische sluitpost zijn waarde: 
met een fantastische zweefduik 
weerhield hij Steven Zuber van 
scoren.
Na rust werd er door beide ploe-
gen flink doorgewisseld, wat ef-
fect had op de snelheid van de 
wedstrijd. Het was de ploeg uit 
Athene die vroeg in de tweede 
helft dichtbij een goal kwam. In 
de 66e minuut kreeg AEK Athene 
de uitgelezen kans. Diego Gustavo 
werd in de zestien in problemen 
gebracht en werd genoodzaakt 
een overtreding te maken. Micha-
lis Kosidis stuurde doelman Barry 
Lauwers de verkeerde hoek in en 
bracht AEK op voorsprong.
De rest van de wedstrijd voltrok 
zich vooral rond de middenlijn. 
Beide ploegen bleven er fel op zit-
ten bij elkaar en waren niet bang 
om af en toe een tikkie aan elkaar 
uit te delen. De wedstrijd ein-
digde in een 1 – 2 overwinning 
voor de nummer vijf van Grie-
kenland. Volgende week sluit FC 
Volendam de voorbereiding af te-
gen ADO Den Haag in het Cars 
Jeans Stadion.

Scoreverloop
4’ Daryl van Mieghem 1 – 0
32’ Ezequil Araujo 1 – 1
67’ Michalis Kosidis 1 – 2 (P)    
FC Volendam: Filip Stankovic; Brian 
Plat, Damon Mirani, Billy van Duijl, 
Derry John Murkin; Benaissa Bena-
mar, Walid Ould-Chikh, Francesco 
Antonucci; Daryl van Mieghem, Ro-
bert Mühren en Ibrahim El Kadiri
FC Volendam tweede helft: Barry 
Lauwers; Daryl van Mieghem (75’ 
Givairo Read), Damon Mirani, 
Derry John Murkin (82’ Billy van 
Duijl), Casper Elberse; Benaissa Be-
namar (62’ Diego Gustavo), Imran 
Nazih, Robert Mühren (75’ Koen 

Blommestijn); Bilal Ould-Chilkh, 
Lequincio Zeefuik en Gaetano Oris-
tanio.
AEK Athene: Giorgos Athanasiadis; 
Gerasimos Mitoglu, Giorgos Tzavel-
las, Damian Szymanski; Jens Jons-
son, Mijat Gacinovic, Petros Manta-
los, Orbelin Pineda; Levi Garcia, 
Steven Zuber en Sergio Araujo
AEK Athene tweede helft: Cican 
Stankovic; Vedad Radonja, Giorgos 
Moustakopoulos, Eshan Hajisafi; 
Nordin Amrabat, Martin Franson, 
Mario Mitaj, Milad Mohamma-
dikeshmarzi; Kosidis Michalis, 
Christos Giousis en Giorgos Korne-
zos.

FC Volendam delft onderspit tegen AEK Athene
Foto: Fred Rotgans

FC Volendam is ingegaan 
op de uitnodiging van Pa-
nathinaikos om in Athene 
een oefenduel te spelen.
Het duel tegen de Griekse top-
club wordt gespeeld op don-
derdag 28 juli om 20.30 uur. 
Het oefenduel tegen ADO Den 
Haag van een dag later vindt 
geen doorgang.
De Volendamse selectie reist 
op woensdag 27 juli af naar de 
Griekse hoofdstad. Op vrijdag 
vertrekt het weer huiswaarts. 
Het oefenduel wordt gespeeld 
in het ‘Apostolos Nikolaidis’, 
dat plaats biedt aan ruim 
16.000 toeschouwers. Een 
unieke ervaring voor spelers 
van FC Volendam.
Meer details over de oefen-
wedstrijd, bijvoorbeeld de be-
schikbaarheid van een 
livestream, worden later be-
kendgemaakt.

FC Volendam oefent 
in Athene tegen
Panathinaikos; 
ADO-uit vervalt
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Na twee geannuleerde edi-
ties staat er op donderdag 25 
augustus 2022 na drie jaar 
eindelijk weer de befaamde  
Kermisloop op het pro-
gramma. Het evenement dat 
binnen de atletiekwereld in 
de loop der jaren is gegroeid 
naar een monumentenstatus, 
en ondertussen misschien 
wel beroemder is als de 
Edammer kaas. Zowel lokaal 
als regionaal. Met deels een 
stratenparcours over de klin-
kers door de oude Edammer 
binnenstad, en een deel 
snelle asfaltstroken van de 
Lokkemientjesweg is het een 
uitdagend en snel parcours.

Met de sfeer van de kermis erom-
heen en daarbij het publiek wat 
rijen dik langs het parcours staat 
maakt het feest compleet. Met 
name langs de Voorhaven en de 
Dam staat het altijd zwart van de 
mensen.

Voor veel recreatieve lopers is de 
drempel naar een wedstrijd vaak 
te hoog. Bij deze wil ik zeggen: 
Schroom je niet en kom lekker 
meedoen. De Kermisloop is de 
ideale loop om eens een wed-
strijdje te proberen. Door de vele 
honderden deelnemers word je 
als het ware vooruit gestuwd. In-
schrijven kan alleen online én 
voor 21 augustus. Deelname is 
voor jong en oud. Kijk voor meer 
informatie op www.avedam.nl.

Donderdag 25 augustus 2022 
OOG Edam Kermisloop

Zaterdag 23 juli - De opkomst 
was groot zaterdag en de 
weersomstandigheden per-
fect. Via de De groepen van 
Rob van der Plas en Edwin de 
Boer trokken naar het noor-
den en reden de Westfriese 
Omringdijk naar Schoorl. De 
groep van Fred Sier reed 
naar het Zuiden waar Fred 
een tocht had uitgestippeld 
langs alle bruggen en kluch-
ten in de omgeving van Am-
sterdam en Almere. Met al 
het draaien en keren was vol-
gens Jack Hips de Tilburgse 
Kermis hier kinderwerk bij. 

Nadat de oriëntatie bij enige deel-
nemers weer was teruggekeerd 

werd na 100 kilometer weer Vo-
lendam bereikt en werden on-
danks vele verzoeken  de kluch-
ten bij Baltus en het Gat 
overgeslagen. Al met al was het 
een geslaagde tocht  die de spie-
ren even op spanning hadden ge-
zet.

Zondag 24 juli

De snelle ploeg onder leiding van 
Kees Bolletje reed naar Castrcum 
aan Zee en voltooiden meer dan 
100 kilometer. Van de andere 
groepen is niets vernomen.
De komende drie weken is het 
bouwvak en wordt er door de 
thuisblijvers gewoon volgens 
schema doorgefietst. De bericht-
geving over het wel en wee van de 
toerclub wordt over drie weer 

voortgezet en het bestuur wenst 
de vakantiegangers alle plezier 
toe en een gezond weerzien.

Meefietsen?

Wil je ook meefietsen met een van 
de groepen van TC Volendam, 
neem dan contact op met Piet 
Schilder via 0653-936587. Ieder-
een, ongeacht leeftijd of geslacht,  
is van harte welkom. Als het be-
valt kun je daarna lid worden. De 
contributie bedraagt 17,50 Euro 
Hiervoor krijg je korting op de 
clubkleding en de mogelijkheid  
om uitgezette toertochten te rij-
den, inclusief koffie en gebak. 
Voorts kan men fiets en kleding 
verzekeren bij de NTFU.

Het bestuur van de TC Volendam 

Nieuws van de tourclub Volendam

Na twee afgelaste edities, 
vanwege corona,  ging de 
4Daagse Nijmegen dit jaar 
eindelijk weer door.

Wandelvereniging ’n Loopie was 
vorige week vertegenwoordigd 
met 107 wandelaars. Een flinke 
groep, al was dit wel zo’n 40 lo-
pers minder dan normaal.  En als 
vanouds was de verzorging ge-
weldig. Alleen daarvoor zou je al 
mee lopen.  Het is een mooie maar 
bijzondere week geworden. 
Op zondag  maakte de organisatie 
bekend dat de eerste wandeldag 
werd geschrapt vanwege de ex-
treme weersverwachting met een 

temperatuur van bijna 40 graden. 
Een moeilijke maar terechte be-
slissing die leidde tot de unieke 
situatie, dat de 4Daagse dit keer 
uit 3 loopdagen bestond. Dit 
zorgde voor de lopers en de  ver-
zorgingsploeg tot diverse aanpas-
singen in de planning.
Daarnaast zijn er afgelopen jaar 
een aantal leden ons ontvallen, die 
tijdens de 4Daagse altijd van de 
partij waren. Het gemis van deze 
toppers liep als een rode draad 
door deze wandelweek. Vele 
mooie herinneringen zijn opge-
haald. Maar ook waren er emotio-
nele momenten.
Zo liep  vrijdag de groep waar Ka-

rina altijd mee op stap was,  in een 
speciaal T-shirt ter nagedachte-
nis aan haar. Een mooi gebaar.   
En in Cuijck was de familie van 
Marco aanwezig. Dit doen zij elk 
jaar.  Marco kwam dan, samen 
met zijn wandelmaten, altijd even 
een praatje en een biertje doen. 
Nu waren het alleen zijn maten. 
Voor hen en de familie een emoti-
oneel en bijzonder moment.
Pius, Karina, Willem, Nico en 
Marco wat worden jullie gemist.
De eerste wandeldag, nu dus 
woensdag, was het nog steeds erg 
warm. Niet meer de extreme 
hitte, maar in de middag werd de 
30 graden toch stiekem aangetikt.  
Donderdag was het een heel an-
der verhaal. De hitte was verdre-
ven maar de lopers werden nu 
uren lang getrakteerd op verfris-
sende regen. Omdat niet iedereen 
van hitte houdt en anderen weer 
niet van regen,  was er voldoende 
reden om over het weer te praten 
of te klagen. Vrijdag was het een 
prachtige dag. Mooi weer, lek-
kere temperatuur en droog. Ide-
aal om te wandelen en blijkbaar 
ook goed weer om lopers aan te 
moedigen, want de toeschouwers 
stonden in mega aantallen langs 
het parcours. 
Onze wandelaars zijn deze dagen 
in de watten gelegd door de ver-
zorgingsploeg.  Op de eerste post 
zorgden Diana en Klaas Drop, sa-
men met Henk Keijzer voor de 
broodjes, koffie en thee. De 
tweede stop werd verzorgd door 
Rita Tol, Ria Kras en René Grim-
bergen. Hier kregen de lopers de 
warme hap, broodje warm vlees 

of grillworst,  gebakken ei met 
spek, bami met saté. Het kon niet 
op. En op de laatste stop werden 
de lopers onthaald door Theo 
Kras, broer Jan en Kees Pink.  De 
vruchtenyoghurt en de bouillon 
die hier wordt aangeboden is in-
middels legendarisch. Samen met 
de frisdrank, koffie, water, fruit, 
drop, chips en alles wat er nog 
meer aanwezig was op de verzor-
gingsposten, zorgde dit elke keer 
opnieuw voor een enorme oppep-
per voor de wandelaars. Tenslotte 
was er natuurlijk de verzorging 
van de fysieke mens door Paul 
van Kempen. 
Al met kijken we terug op een ge-

slaagde week. Grote dank aan de 
vrijwilligers, de verzorgings-
ploeg en natuurlijk degenen die 
ons hebben gesteund op welke 
wijze dan ook. Wij willen tevens 
de sponsoren die het mede moge-
lijk hebben gemaakt bedanken.
  

Sponsors:
Bakkerij van Pooy / De Groente 
en fruitboxer/ Aaf Beers Missie-
huis/ Snackbar Roma(Foe) / Sja-
kie Knakie/ Slijterij “De Stient”/ 
Stukadoorsbedrijf Arie Tuijp/ 
Gerrit van Pooy/ Lou Snoek/ Tom 
Sterk/ Vishandel “Lekkers” en 
Vincent Veerman.

Vierdaagse van Nijmegen
Sfeerfoto op de stop, groep loopt in speciaal t-shirt, ter nagedachtenis aan Karina

Donderdag werd er uren in de regen gelopen
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Het kamp stond in teken 
van buiten spelen, iets dat 
de laatste tijd niet meer van 
nu is. De organisatie wilde 
hier graag meer aandacht 
aan besteden en hebben het 
onderwerp terug laten ko-
men tijdens de kampspelle-
tjes. De locaties waar de acti-
viteiten plaatsvonden waren 
Zwembad de Waterdam, 
RKAV Volendam en het 
Hemmeland in Monnicken-
dam. De kernwoorden van 
het Kids Zomerkamp 2022 
waren: plezier, sportiviteit, 
tactiek en teambuilding.
De deelnemende kinderen 
hebben drie dagen kunnen 
genieten van verschillende 
activiteiten als suppen, ka-
noën en diverse bos-en wa-
terspelletjes. De belang-
rijkste factor van het 

succes was het feit dat de 
kinderen gezamenlijk ple-
zier hebben beleefd en daar 
zelf voor hebben gezorgd. 
De onderwerpen pesten, 
respect voor elkaar hebben 
en elkaar buitensluiten 
werden van tevoren be-
spreekbaar gemaakt, daar-
door verliepen de spelletjes 
met veel succes. Veel kin-
deren hebben nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes 
gemaakt, ze hebben geleerd 
samen te werken, respect 
voor elkaar te hebben en bo-
vendien hebben ze de fijne 
kneepjes van het koksvak 
geleerd. Het resultaat van 
de kookkunsten was een 
overheerlijke, vegetarische 
maaltijd met kerriesaus. Dit 
alles was mogelijk dankzij 
de uitstekende begeleiding 

van de vele vrijwilligers. 
Naast de kinderen uit 
Edam-Volendam deed er 
een groep van 25 Oekra-
iense kinderen mee aan het 
Kids Zomerkamp 2022. Ook 
deze kinderen hebben de 
tijd van hun leven gehad. Ze 
vonden het drie fantasti-
sche dagen. Wij willen de 
Gemeente Edam-Volendam, 
de RKAV,  Zwembad de Wa-
terdam, het Hemmeland, 
Niels Storck, Caroline 
Bronkers, Slagerij Runder-
kamp, Susan Koning al onze 
sponsers en natuurlijk onze 
begeleiders ontzettend be-
danken voor jullie hulp. We 
zijn dankbaar dat wij de 
mogelijkheid kregen om dit 
evenement te kunnen reali-
seren voor de jeugd binnen 
onze gemeente. 

Brian van der Leest: ,,Het is 
heel mooi om te zien dat alle 
kinderen hun talenten kun-
nen tonen. Wij zouden dit 
graag meer terug willen la-
ten komen in onze ge-
meente, maar dan niet uit-
sluitend in de vorm van 
onze kampen. Het zou 
structureel een rol in de ge-
meente moeten gaan spe-
len. Een mooie oplossing 
zou zijn als we ASM-veldjes 
kunnen aanleggen in combi-
natie met een, zoals ik het 
zelf noem, ADHD-parcours 
voor kinderen die willen 
steppen, skaten of stuntbi-
ken. De realisatie van een 
dergelijk initiatief zou van 
enorme toegevoegde waarde 
zijn voor onze gemeente, en 
dan spreek ik niet eens al-
leen over de kinderen. 

275 kinderen van de groepen 3 tot en met 8 stonden te trappelen van ongeduld om te starten met drie 
dagen plezier en vermaak tijdens het Kids Zomerkamp 2022. Vanuit een sportieve mindset organi-
seerde Sportcentrum B-Active het evenement, waarbij bewegen op een verantwoorde manier door 
middel van verschillende sporten, spellen en activiteiten centraal stond. 

Kids Zomerkamp 2022 

Daarmee vervalt de oefen-
wedstrijd tegen ADO Den 
Haag van vrijdagavond. 
,,Daar is ADO niet blij mee 
en dat is begrijpelijk”, zegt 
technisch directeur Jasper 
van Leeuwen. ,,Maar het is 
bijzonder als je zo’n ver-
zoek krijgt en dit is een 
prachtige kans voor onze 
spelers, een soort van Eu-

ropa Cup-ervaring. Er 
wordt nog gekeken of er in 
het weekeinde alsnog een 
oefenduel komt met ADO.” 
Team Jonk bracht al vaker 
een bezoek aan Athene. De 
avondwedstrijd wordt  ge-
speeld in het Apostolos Ni-
kolaidis Stadion gespeeld 
en op de Griekse nationale 
tv uitgezonden.

Afgelopen vrijdag weerde 
de FC zich kranig tegen een 
andere Griekse topclub uit 
de hoofdstad, AEK Athene 
(1-2). Met nog anderhalve 
week te gaan gebeurt er 
veel achter de schermen, 
maar is er behalve de vier 
gebleven huurlingen – 
Franco Antonucci (Fey-
enoord), Benaissa Benamar 

(definitief overgenomen 
van FC Utrecht), Filip 
Stankovic en Gaetano Oris-
tanio (beiden Inter Milaan) 
– nog geen nieuwe speler 
gepresenteerd. De door Vo-
lendam begeerde Carel Ei-
ting leek voor het Italiaanse 
SPAL (Serie B) te kiezen, 
maar dat ketste af. Inmid-
dels zitten meerdere eredi-
visieclubs achter de voor-
malige Ajacied – die goede 
gesprekken met Volendam 
had – aan. Van Leeuwen: 
,,Er is veelvuldig contact, 
maar we moeten geduld 

hebben. Ik snap de emotie 
van supporters, het doet 
iets positiefs wanneer er 
een nieuwe speler wordt 
aangekondigd. Maar wij 
hebben beperkte middelen, 
kunnen geen transfersom-
men betalen en het moet 
dus eigenlijk meteen raak 
zijn.”
Van een mogelijke terug-
keer van Samuele Mulat-
tieri leek ook sprake, maar 
de Inter-huurling kiest voor 
een club in de Serie B. De 
jonge Braziliaan Diego 
Gustavo, die op proef is, 

maakt een goede indruk. 
Voor de verdediging had de 
FC de Welshman Jamie 
Lawrence op het oog, maar 
die maakte een andere 
keuze. Veel jonge spelers 
komen aan bod in de oefen-
duels, inmiddels maakte de 
zestienjarige Givairo Read 
al zijn debuut als rechts-
back, daar Achraf Douri in 
het oefenduel tegen Genk 
geblesseerd raakte en Os-
kar Buur probeert fit aan 
de seizoenstart te verschij-
nen.

Anderhalve week voor de eredivisiestart heeft FC Volendam nog niet de ge-
wenste versterkingen, maar vandaag vertrekt het wel op uitnodiging van de 
Griekse topclub Panathinaikos naar Athene. Daar speelt de ploeg van trai-
ner Wim Jonk morgenavond een oefenwedstrijd tegen de club die binnen-
kort aan de Europese Conference League begint. 

FC op uitnodiging in Athene tegen Panathinaikos
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Aangiftemogelijkheden

Doe online aangifte of maak mel-
ding van een misdrijf via www.
politie.nl. 
Telefonisch kan een afspraak ge-
maakt worden voor aangifte of 
melding gemaakt worden via 
0900-8844. 
Neem bij spoed contact op via het 
alarmnummer: 112.

Stichting Het Kloppend Hart
Recreatie-/revalidatiesport voor 
(ex-)hart- & vaatpatiënten.
Voor info: S. de Boer, 
06-23777907 of per mail: 
kloppendhart@kpnmail.nl

CULTURELE & MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

U kunt de SMD bereiken in wijksteunpunt de Meerwijk in Edam op 
werkdagen van 9:30 tot 12:00. Er is dan een professional aanwezig  aan 
wie u uw vraag kunt stellen. Het team staat u enthousiast te woord en 
samen met u wordt bekeken wat we voor u kunnen betekenen. 

Geen abonnementskosten georganiseerde burenhulp
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de georganiseerde 
burenhulp, neemt u dan contact op of loop eens binnen. Denk hierbij aan klein 
tuinonderhoud, begeleiding bij het op orde brengen van de financiën en het 
doen van boodschappen. Ook het zoeken van een sociaal maatje is mogelijk. 

Wilt u vrijwilliger worden? 
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee doet en dat iedereen zijn 
of haar talenten kan benutten. Heeft u een uurtje over en wilt u vrijwilligers-
werk doen? Geef u dan op. Veel of weinig tijd, jong of oud, iedereen is welkom!

Hoe kunt u de SMD bereiken? 
Wijksteunpunt de Meerwijk zit in de bibliotheek in 
Edam, Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135GP Edam.
U kunt de SMD bereiken via het tel 0299-391507 
of mailen naar: wijksteunpunt@smdzw.nl 

Telefonische 
hulpdienst Sensoor 
075-6162000
Voor ‘n gesprek van mens tot 
mens. Dag en nacht bereikbaar, 
ook in ’t weekend. 

Opvoedspreekuur
Voor alle vragen rond opvoeden 
en opgroeien kunt u terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Edam-Volendam.
www.cjgedamvolendam.nl en 
emailadres cjg@ggdzw.nl. tel. 
(0299) 748004

Nicodemus 
uitvaartverzorging
C.J. Conijnstraat 6, 
1131 DZ Volendam.
In geval van overlijden van een 
van Uw familieleden kunt u bel-
len naar Nicodemus uitvaartver-
zorging. Wij zijn dag en nacht 
bereikbaar onder nummer 
363940. www.nicodemus.nl

Werkgroep pastorale 
zorg voor gehandicapten 
en betrokkenen:
Voor info: 
363395, 363434, 363999, 367776.

Stichting Begrafenisfonds 

J.V.A.
begrafenisfondsvolendam.nl

Vereniging ter bescherming 
van het ongeboren kind:
SIRIZ Hulp bij onbedoelde zwan-
gerschap. Telefoon 033-4605070 
of 0900-2021088 tussen 9.00 en 
23.00 uur (7 dagen/week, # 0,05/
min.), www.siriz.nl

Informatie hulpverlening door 
en voor ouders met 'n experimen-
terende puber of verslaafd kind 
en/of familielid. 
De telefonische hulplijn is 7 da-
gen per week bereikbaar van 
10.00 tot 22.00 uur, 0638379733, 
ook via 
www.moedigemoeders.nl 
of info@moedigemoeders.nl 
kunt u met uw vragen terecht. 

Voor het preventieprogramma 
kunt u bellen naar 0628412931. 
Ook is er hulp verkrijgbaar van 
onze ervaringsdeskundige psy-
choloog 038-3869005/3866233 of 
0653913177. 
Ook voor aanverwanten van 
drugsgebruikers!

VVGV ‘t Nest
Vereniging Vrijetijdsbesteding 
Gehandicapten V’dam ‘t Nest

Coördinatie: 
Clazien Veerman-

Manshanden, 
tel. 363265.

www.vvgv.nl

LSOVD
Landelijke Stichting 

Ouders Van Druggebruikers
Telefonische hulpdienst 7 

dagen per week bereikbaar 
van 10.00 tot 22.00 uur

0900-5152244

Brijder Verslavingszorg
o.v.Parnassia Groep:
Voor hulp, begeleiding en pre-
ventie bij problemen door ge-
bruik van alcohol, drugs, medicij-
nen of door gokken.
Voor aanmelding en/of meer info: 
Brijder Purmerend, Waterland-
plein 1, 1441 RP Purmerend, 088 
358 3710 www.brijder.nl

Meld Misdaad Anoniem
0800-7000 (M.)
Jij kent de dader en de dader kent 
jou ook? M. is de meldlijn waar je 
anoniem informatie kunt geven 
over ernstige misdaad. M. is dé 
plek waar je anonimiteit verze-
kerd is. 
Bij M. werkt een klein team van 
zeer goed opgeleide mensen met 
maar één doel voor ogen: jouw 
anonimiteit beschermen. In een 
vertrouwelijk gesprek nemen zij 
de details van je melding met zorg 
door. Ze bieden je een extra vang-
net: voor als je wel wilt melden, 
maar niet bekend wilt worden. M. 
is een onafhankelijke stichting en 
geen politie.
Bel gratis M. 0800-7000 en 
meld misdaad anoniem.  
www.meldmisdaadanoniem.nl

Uw platform inzake alle 
belangenbehartigingen
voor senioren
seniorenraadedamvolendam.nl
info@seniorenraadedamvolendam.nl
secretaris  Cas Schilder
tel. 06 51865779

Seniorenvervoer 60+Bus

Telefoon 06-16429987
E: info@60plusbusedamvolendam.nl
www.60plusbusedamvolendam.nl

Club Invident voor blinden en slechtzienden
Club Invident is opgericht in het jaar 2000 met als doel het organise-
ren van gerichte sociaal-culturele en educatieve activiteiten voor 
blinden en slechtzienden in de gemeente Edam-Volendam. 
Wekelijks wordt een clubbijeenkomst gehouden omdat  lotgenotencon-
tact heel belangrijk is. Ook worden technieken aangeleerd om het 
maatschappelijk functioneren te verbeteren. De club treedt daarnaast 
op als belangenbehartiger voor de doelgroep.  De club is voor de bekos-
tiging van zijn activiteiten sterk afhankelijk van sponsors en dona-
teurs. 
Informatie over de club en activiteiten bij coördinatrice José Jonk,  
Tel. 06-42431749. Club Invident maakt sinds medio 2017 deel uit van de 
Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam 

Er is ‘n oplossing voor je 
drugsprobleem:

NA (Narcotics 
Anonymous) Volendam
Maandagavond van 20.00 tot 
21.00 uur " De Ark" Val van Urk 
7 Volendam. Telnr. voor aanmel-
dingen en info: 0623821537. 
Voor verslaafde, door verslaafde 
in herstel.

De Stichting Maatschappelijke dienstverlening (SMD) 
Zaanstreek-Waterland biedt vanuit wijksteunpunt ‘De Meer-
wijk’ mantelzorgondersteuning en georganiseerde burenhulp

Moedige Moeders

DIABETESLIJN 
(033) 463 05 66, 

info@dvn.nl, voor alle vra-
gen over diabetes (24 uur 
per dag, ‘s nachts alleen in 
geval van nood).

Steunpunt huiselijk geweld 
24 uur per dag bereikbaar
Het Advies- en Steunpunt Huise-
lijk Geweld in Zaanstreek-Water-
land is 24 uur per dag telefonisch 
bereikbaar via 075-6518311. 
www.huiselijkgeweldzw.nl

Club en Buurthuiswerk:
Kantoor en administratie (1e 
etage PX):
Adres: W.J. Tuijnstraat 15, 
1131 ZH Volendam 
Tel.: 0299-363328
E: info@cbwedamvolendam.nl
www.cbwedamvolendam.nl

Kinderopvang:
Administratie: ma, di & vr 
Tel.: 0299-650250
Peuterspeelzaal de Ark
Tel.: 0299-369108
Peuterspeelzaal de Hummelhoek 
Tel.: 0299-371516
Peuterspeelzaal ’t Kattekopje 
Tel.: 0299-324335
Peuterspeelzaal ’t Speelhuisje 
Tel.: 0299-321440
Kinderdagverblijf Bambi
Tel.: 0299-324342
Overige afdelingen en staf:
Pop- en Cultuurhuis PX, 363328
De Singel Edam, 0299-321380
Technische Dienst, 06-53562043
Beheer & Popoefenruimtes:
06-23088901

Dit jaar voor de 32 ste keer de Pieperace op de Gouwzee vanuit de Vo-
lendamse haven. Ongeveer 20 keer ben ik meegevaren, maar ....... deze 
editie was m.i. qua fotogenieke mogelijkheden de allerbeste tot nu toe; 
opklaringen met zichten tot 50 km en meer, afgewisseld met verspreide 
maar wel heftige buien met zelfs hagel. Het was een lust voor het oog, al 

die bizarre wolkenluchten en die extreme afwisselingen. Je hebt er ge-
zien de ruimte en afstanden wel een telelens en een camera met allerlei 
belichtingsmogelijkheden bij nodig .. Hier kan je als fotograaf alleen 
maar van dromen ... Dit plaatje zegt denk ik meer dan woorden ...  
www.jantuijp.com

32 ste Pieperrace op Gouwzee vanuit Volendamse haven -Nederland 
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COLOFON
Drukkerij-Uitgeverij NIVO B.V. 
Postadres:
Postbus 1, 1130 AA  Volendam

Bezoekadres:
Burg. van Baarstraat 42 
1131 WV  Volendam

Contact:
0299-364830 
redactie@nieuw-volendam.nl
www.nieuw-volendam.nl

Redactie:
redactie@nieuw-volendam.nl

Afdeling verkoop: 
ron@nieuw-volendam.nl

Afdeling drukwerk: 
drukwerk@nieuw-volendam.nl

Administratie:
administratie@nieuw-volendam.nl

Bezorging:
0299-364830 (binnen openingstijden)

Abonnementen: 
37,50 per jaar + porto
Losse nummers: 0,95
Oplage: 8.100 

Kopij inzenden:
vóór vrijdagmiddag 17.00 uur
Verschijningsdag: woensdag

Openingstijden kantoor:
Ma - vr:   08.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 11.00 uur

Betalingen: 
Drukkerij NIVO B.V. 
IBAN: NL78 RABO 0315600470 

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 
d.m.v. druk, fotokopie of welke andere 
wijze dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Drukkerij Nivo is aangesloten bij NNP.
Organisatie voor lokale nieuwsmedia.

VOOR REPARATIES VAN ALLE

NAAIMACHINES

NIEUW: 

Loopanalyse

Antieke	meubelen	-	klokken	-	plateel	
porselein	-	oude	sieraden
zilver	-	schilderijen	-	enz..

OOK	HELE	INBOEDELS
&

WONINGONTRUIMINGEN

Bel	ons	voor	een	eerlijke	afhandeling
en	de	hoogste	prijs!

TE	KOOP	GEVRAAGD

Tel.:	020-6751689/06-55597786

Bedrijfsruimte cq. kantoor
Marconistraat 8+10

TE HUUR AANGEBODEN

2 verdiepingen, totaal 150 m2
Huurprijs € 1000,- en € 1200,-

(géén planten)

Tel.: 06-20766288

Ik ben op 
zoek naar:

Toegangsbewijs Club 
van 200 + ticket voor 

de wedstrijden

28 aug: 
FC Volendam – Twente

08 okt: 
FC Volendam – Ajax

Prijs komen we wel uit!

Gerry Grijshout/
Gerry Taxi

06-53 32 22 28

Oproep!

Gevonden
zilveren armband

Tel. 06 29 24 98 28

Uw mini advertentie hier?
€25,- per plaatsing

GESLAAGD

Rick Plat
Van harte gefeliciteerd 
met het behalen van je 

dubbele bachelor 
Econometrie en Economie 

aan de Erasmus Universiteit. 
En allebei cum laude. 

BSc.  Econometrics 
& Economics 

Veel succes met je Master bij 
Oxford University. Wij zijn 

super trots op jou! 

Pa, ma, 
je vriendin Pia 

en Robbert 

GESLAAGD

Vince Mens
Hartelijk gefeliciteerd 

met het behalen van je 
Master Physics 
& Astronomy

Wij zijn SUPER trots!
Heel veel succes met je 

verdere carrière 

Je moeder, Sjaak
en Jaimy

GESLAAGD

Rosanne Sier
Van harte gefeliciteerd met 

het behalen van je 
Master Finance aan de UvA 

Wij zijn super trots op jou.
Veel succes met je verdere 

carrière. 

Pa en ma, Celine en Donny, 
Rob, opa en oma’s

GESLAAGD

Lieve Mitch
Gefeliciteerd met het 

behalen van je bachelor 
Actuariële Wetenschappen 

Succes met je master

Pa en ma, Jim, Annabel, ome 
Groot, tante Inge, Dave, 

Lynn en oma en opa

De broers Sjors en Klaas Dekker 
van het bekende Hotel Restaurant 
de Fortuna in Edam zijn woens-
dag 3 augustus a.s. eregast op de 
kaasmarkt in hun eigen stad. Als 
geboren en getogen Edammers 
mogen ze die dag de bel luiden bij 
begin en einde van de markt. Het 
is niet toevallig dat dit eerbetoon 
van de Stichting Kaasmarkt beide 
broers ten deel valt. Ze vormen 
bijna letterlijk het gezicht van 
hun in het oog springende Edamse 
onderneming. Door hun toege-
wijde en kundige bedrijfsvoering 
hebben Sjors en Klaas Dekker 
hun hotel restaurant - en hiermee 

meeliftend de stad Edam - tot ver 
buiten onze landsgrenzen bekend-
heid gegeven. Met plaats 39 
scoorde het rustieke terras-aan-
het-water van ‘hun’ Fortuna on-
langs nog hoog in de landelijke 
Top 100 van mooiste terrassen. 
Tijdens de kaasmarkt op 3 augus-
tus zullen beide broers Dekker  - 
die de kaasmarkt in hun stad een 
warm hart toedragen - ook op an-
dere dan hun alom geroemde 
vaardigheden worden getest. Zo 
zullen zij door handjeklap met 
een door de wol geverfde boer 
overeenstemming moeten zien te 
bereiken over de dagprijs van de 

Edammer kaas. Ook zullen de 
broers een proeve van bekwaam-
heid moeten afleggen in het van-
gen en doorgooien van de bol-
ronde Edammertjes.
De gratis toegankelijke kaas-
markt van Edam op woensdag 3 
augustus is van10.30 tot 12.30 uur. 
Voor bezoekers is er gratis kaas-
proeverij en gratis deelname aan 
het ‘Raad het Gewicht Spel’ met 
smakelijke kaasprijzen. Aan de 
zuidzijde van de oude binnenstad 
is ruim parkeergelegenheid op 
loopafstand van het kaasmarkt-
plein. Meer info op www.kaas-
marktedam.nl

Fortuna-broers Dekker van keuken naar kaas

Gaat u verbouwen, verhuizen of opruimen? 
Huur online een afvalcontainer! 
Tig ritjes naar de stort na een ver-
bouwing, opruimronde of na de 
aanleg van een nieuwe tuin? Dat 
is niet meer nodig. Het is name-
lijk heel eenvoudig om online een 
afvalcontainer te bestellen. Ge-
woon met uw mobiel of via com-
puter. De container wordt op de 
afgesproken plaats geleverd en 
ook weer opgehaald. Peter de 
Graaf, directeur van De Graaf 
Groep merkt dagelijks dat de be-
hoefte groot is: ‘Sinds de opening 
van onze webshop stijgen de or-
ders nog iedere week!’ 
Peter de Graaf: ‘Sinds dit jaar 
hebben wij een webshop met af-
valcontainers. Maar we bestaan al 
veel langer. Sinds 1952 scheiden 

en verzamelen wij afval en papier 
bij bedrijven in de regio Purme-
rend. Particulieren konden ook al 
langer afvalcontainers bij ons be-
stellen maar met de komst van 
onze webshop gaat dit in een 
stroomversnelling en is het voor 
beide partijen alleen maar effi-
ciënter geworden.’

Afvalcontainers voor alle 
soorten afval 
De afvalcontainers zijn te bestel-
len voor: bouw- en sloopafval, 
groen- en tuinafval, grofvuil, 
grond, hout, schoon puin en as-
best. Peter de Graaf: ‘Bij De 
Graaf Groep krijgt gescheiden af-

val een tweede leven. Hergebruik 
en recyclen van afval zijn onze 
kernwaarden. Van het ontvangen 
afval worden duurzame produc-
ten gemaakt. En deze leveren we 
weer terug. Van hygiënepapier en 
printpapier tot kantoorartikelen 
en herbruikbare bekers.’

Makkelijk en snel 
Gaat u binnenkort verbouwen, 
verhuizen, opruimen of heeft u 
veel groenafval? Denk dan aan 
het huren van een afvalcontainer 
bij De Graaf Groep. Direct te be-
stellen in de webshop: www.de-
graafgroep.nl/webshop

Afval? Bestel snel en
gemakkelijk online
de juiste container. 
degraafgroep.nl/webshop

Ook handig 
voor

tuinafval!
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Pastoor P. Stomph: 06-10 86 09 63   •   Kapelaan A. Goos: 06-46 46 02 15   •  Pastoor E. van Teijlingen 

Kerkepad 1

1131 XN  Volendam

0299-363395

     Kerkvolendam.nl

     R.K. Parochie van de HH. Maria en Vincentius

Pastorie Vincentiuskerk - 0299-36 33 95

Pastorie Mariakerk - 0299-36 34 34

 http://intentie.kerkvolendam.nlIntenties via internet opgeven via:

info@kerkvolendam.nl
www.kerkvolendam.nl

IBAN NL 35 RABO 0315 6711 81

Intenties: dinsdag en vrijdag van 14.30 - 16.00 uur

Intenties: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.30 uur

(aanmelden doopjes en huwelijken)

Woensdag 27 juli
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Voor een zieke moeder en haar 
gezin en voor een zekere intentie. 
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; 
Jaap Jonk (Druif) en Jansje Jonk; 
Riek v.d. Hogen en Cees Snoek, 
Piet Sombroek e.v. Marga Snoek; 
Tom Tuijp, Jacob Tuijp en Aaltje 
Zwarthoed en overleden Familie 
Tuijp. 

Vrijdag 29 juli
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Voor alle vervolgde christenen 
en hun vervolgers; Voor een zieke 
moeder en haar gezin en voor een 
zekere intentie. 
09:30 uur: Uitstelling van het Al-
lerheiligste.

Zaterdag 30 juli
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Gaar 
Tol - de Boer w.v. Sijmen Tol; 
Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor 
Keizer e.v. Tiny Plat; Jaap Mooy-
er en Huibje Plat, Jan Mooyer e.v. 
Lesley Jones; Jannig Kras e.v. 
Cees Sier; Piet Veerman (Klaus) 
en Grietje Veerman; Thoom Kok 
(Keffer) en Aaltje Stroek, Garie 
Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek 
e.v. Patrick Schilder, Lau Som-
broek en Neeltje Schilder en Mi-
chel Moshensky. 

Zondag 31 juli
18e zondag door het C-jaar; Begin 
grote vakantie
11:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Frans te Riele en Gaar te Riele- 
Plat en voor overleden Familie te 
Riele en Plat; Pastoor v.d. Hulst; 
Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) 
en zoon Jaap. 

Maandag 1 augustus
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Dirk 
Veerman e.v. Neel Schilder, Dirk 
Schilder en Jannig Smit, Jannig 
Schilder en Siem Tuip (Kitte); 
Jaap Karregat zoon van Evert en 
Tiny Karregat en alle dierbare 
overleden familieleden; Jan Mole-
naar (Suls) e.v. Marie Kwakman; 
Lida Schilder (Vik) e.v. Jack 
Veerman, Jan Veerman en Jannig 
Mooijer, Duur Veerman en Hein 
Koning, Evert Veerman, Hilletje 
Kwakman, Tiny Tol e.v. Theo 
Veerman, Aris Schilder en Klaas 
Kwakman en zoon Harry, Nel 
Schilder en zoon Fred, Evert 
Steur, Gaar Schilder (Vik) Hein 
Schilder (Vik) e.v. Nel Bond, Hein 
Schilder (Vik) en Geertje Tol;

Woensdag 3 augustus
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Ter 
ere van de Heilige Jozef; Voor een 
zieke moeder en haar gezin en 
voor een zekere intentie.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor 
alle zieke mensen in Volendam.

Vrijdag 5 augustus
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor 
alle vervolgde christenen en hun 
vervolgers; Voor de meest verla-
ten zielen in het vagevuur, pas-
toor Wout de Lange; Voor een zie-
ke moeder en haar gezin en voor 
een zekere intentie.
09:00 uur: Uitstelling tot 12:00 uur: 
"Hij zei daarna tot zijn leerlingen: 
'Wie mijn volgeling wil zijn, moet 
Mij volgen door zichzelf te verloo-
chenen en zijn kruis op te nemen. 
Want wie zijn leven wil redden, 
zal het verliezen. Maar wie zijn 
leven verliest om Mijnentwil zal 
het vinden. Degene die blijvend 
op God verliefd is, kijkt niet naar 
winst of beloning, hij streeft er 
alleen naar alles en zichzelf, wat 
zijn wil betreft, te verliezen om 

God. (Johannes v.h. Kruis).

Zaterdag 6 augustus
Feest Gedaanteverandering van 
de Heer
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; 
Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor 
Keizer e.v. Tiny Plat; Jannig Kras 
e.v. Cees Sier; Sijmen Tol en Aal-
tje Sier (Ablies) en zoon Jaap; 
Thoom Kok (Keffer) en Aaltje 
Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, 
Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, 
Lau Sombroek en Neeltje Schil-
der en Michel Moshensky.

Zondag 7 augustus
19e zondag door het C-jaar 
11:00 uur: Kapelaan A. Goos; Pas-
toor v.d. Hulst; Sijmen Tol en Aal-
tje Sier (Ablies) en zoon Jaap. 

Maandag 8 augustus
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jaap 
en Wolt Sier, Jan Zwarthoed e.v. 
Willy Sier en overleden Familie 
Zwarthoed; Jan Zwarthoed e.v. 
Tiny Visser. 

Woensdag 10 augustus
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor 
een zieke moeder en haar gezin en 
voor een zekere intentie. 
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Piet 
Veerman (Does) e.v. Ant Tol, 
Klaas Veerman e.v. Ilonka de Wit, 
Familie Veerman (Kaak).

Woensdag 27 juli
Titus Brandsma
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Aal Veerman; Gaartje de Boer-
Zwarthoed (Beer) en Cees de 
Boer; Grietje Tuyp e.v. Bruining 
Veerman en overleden Familie 
Veerman en Tuyp; Jaap Butter 
e.v. Lijpje Veerman; Jaap Schil-
der e.v. Gaar Tuijp en zoon Fred 
Schilder; Thames Koning (Luuk) 
en Jannig Veerman (Pen) en over-
leden Familie Koning en Veer-
man.

Donderdag 28 juli
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; 
Henk Slotboom en Clasina Tol en 
overleden Fam. Slotboom en Tol; 
Jaap Tuijp e.v. Hille Schilder; 
Margaretha Maria Smit (Bom-
mie) Grietje, e.v. Jan Visser 
(Bloem); Piet Smit (van Jassie) en 
Aaltje Veerman (van Zet) en zoon 
Evert.

Vrijdag 29 juli
Marta, Maria en Lazarus

19:00 uur: Pastoor P. Stomph; An-
thonius Dijkgraaf en Alida Pooyer 
en overleden Familie, Klaas Tol 
en Geesje Tol en overleden Fami-
lie; Ben de Boer e.v. Maartje Tol 
en overleden dochter Hilda en 
zoon Ben en overleden Fam. de 
Boer en Tol; Eva Veerman, doch-
ter van Johan en Anneke Veer-
man; Henk Steur e.v. Duur Steur 
- Molenaar en hun overleden zoon 
Jack Steur; Jan Keizer (Chris) en 
Riekie Keizer - Heesters; Klaas 
Bond e.v. Jannig Veerman; Klaas 
Koning (Janke) en Gaartje de 
Boer (Broekhuis); Nel Buys e.v. 
Kees Bont en overleden Familie 
Bont en Buys; Siem Veerman e.v. 
Griet de Beer; Voor alle zieke 
mensen in Volendam.

Zaterdag 30 juli
Petrus Chrysologus
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Clasina Tol en Henk Slotboom 
en overleden Familie Tol en Slot-
boom; Evert Karregat en Trijn-
tje Karregat - Veerman; Henk 
Kras en Dora Hogenboom, Freek 

Schilder en Annie de Boer; Huib-
je Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning 
(Lollie) en overleden Familie Sier 
(Kwast) en Koning; In liefdevolle 
herinnering aan kleinzoon Vince 
en Nico Klouwer (Kriek) e.v. Hil-
lie Veerman; Jaap Veerman en 
Grietje Keijzer; Jan Tuip e.v. Aal 
Tuip-Zwarthoed; Kees Bond en 
Gre Kunst en zonen Koos en Jan, 
Arie van Flierenburg e.v. Tiny 
Bond en zoon Leon; Kees Keizer 
e.v. Neel Mol, Grietje en Hein 
Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, 
Jan Mol en Wold Kwakman, zoon 
Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje 
Mol; Sijmen Tol en Aaltje Sier 
(Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok 
(Keffer) en Aaltje Stroek, Garie 
Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek 
e.v. Patrick Schilder, Lau Som-
broek en Neeltje Schilder en Mi-
chel Moshensky; Wim Boelsz en 
Gerda Smit en overleden Familie 
Boelsz en Smit.

Zondag 31 juli
18e zondag door het C-jaar - Be-
gin grote vakantie
Hoogmis/LOVE
09:30 uur: Pastoor P. Stomph; 
Antje Mossel en overleden fami-
lie; Cor Schuitemaker en zoontje 
Johan, Bets Bank en overleden Fa-
milie Bank; Evert Tuijp en Fami-
lie Tuijp; Gerrit de Boer e.v. Geer 
Karhof, Familie de Boer en Fami-
lie Karhof; Jaap Jonk e.v. Alida 
Jonk-Mossel. Albert Mossel en 
Neeltje Mooyer; Kees Beers e.v. 
Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder 
en overleden Familie Schilder, Pa-
ter Klaas Schilder (Madoet), Pas-
toor v.d. Veer en Griet Veerman 
(Goosem); Klaas Mol e.v. Maartje 
Schilder en overleden familie Mol 
en Schilder; Klaas Plat en Grietje 
Jonk en zoon Piet; Lau Schuijt e.v. 
Ria Hansen; Piet Vader e.v. Ans 
van Dongen; Sietze Jorritsma en 
Coba Lansing, Griet Zwarthoed 
(Jop) en Sijmon Peereboom; Sij-
men Tol en Aaltje Sier (Ablies) en 
zoon Jaap; Thames Smit en Geer-
tje Koning, Meester Simon Mol en 
Cornelia van de Berg; Wim Ko-
ning en Maartje Tol (Dark). 
15:00 uur: Kapelaan A. Goos; La-
tijnse Mis. 

Maandag 1 augustus
Alfonsus Maria de 'Liguori
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius; 
Gre Molenaar (Des) e.v. Thaam 
Tol; Margaretha Maria Smit 
(Bommie) Grietje, e.v. Jan Visser 
(Bloem).; Thames Sier e.v. Maart 
Zwarthoed, zoon Kees, Thoom en 
Woltje Zwarthoed, Jannetje Tol, 
Kees Sier, en overleden kinderen; 
Tot rust van de ziel van Klazina 
Koning en Willem Buijs.

Dinsdag 2 augustus
Eusebius van Vercelli; Petrus Ju-
lianus Eymard
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor 
het tijdelijk en eeuwig welzijn 
van onze parochie. 

Woensdag 3 augustus
Paus Sixtus II en gez. Cajetanus
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Aagie Stroek en Willem Jonk en 
overige overleden familieleden; 
Alie Karregat e.v. Klaas Smit, en 
overleden Familie Karregat en 
Smit; Ghislain en Tiny Tol; Hein 
Schilder e.v. Tiny Tuijp en Fred 
Schilder; Jaap Buisman en Aal-
tje de Boer (Pet); Nicolaas Run-
derkamp en Petronella Bont, Pe-
tronella Runderkamp e.v. Jos de 
Lange, Jan Zwarthoed e.v. Huib 
Runderkamp en Afra Plat e.v. Jo-
han Runderkamp en dochter Ma-
riska; Thoom Kwakman en over-
leden echtgenote Nel Smit, laatst 

vriendin van Cees Zwarthoed. 

Donderdag 4 augustus
Johannes Maria Vianney (Pastoor 
van Ars)
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; 
Jannig Zwarthoed (van de Jent) 
e.v. Jaap Steur (Poppe).

Vrijdag 5 augustus
1e vrijdag van de maand
Kerkwijding Basiliek Maria de 
Meerdere Rome
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Antje 
Molenaar - Tuip en Cees Molenaar 
(Luns), zoon Jan en dochter Netty; 
Jaap Smit en Trijntje Veerman en 
overleden kinderen, Jan Klouwer 
en Aaltje Zwarthoed en overleden 
kinderen; Ter nagedachtenis aan 
Andries Steur (Jijpert) en Nel 
Koning (Janke) en overleden Fa-
milies Steur en Koning.; Voor alle 
zieke mensen in Volendam.

Zaterdag 6 augustus
Feest Gedaanteverandering van 
de Heer 
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Uit 
dankbaarheid voor het 60-ja-
rig huwelijk van Piet en Nelly 
van der Laan - Tol, Friese Vlaak 
38,1132 MP; Bet Zwarthoed; Cla-
sina Tol en Henk Slotboom en 
overleden fam. Tol en Slotboom; 
Claus Veerman, Alida Pooijer en 
overleden kinderen; Jan Koning 
en Marie Molenaar, dochters Alie, 
Clara, Gre, zoon Sjaak, Neeltje 
Tol en Lau Karregat en voor de 
zielen in het vagevuur; Jannig Tol 
(Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en 
Pater Bruin Tol; Kees Keizer e.v. 
Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, 
Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol 
en Wold Kwakman, zoon Klaas en 
Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Sij-
men Tol en Aaltje Sier (Ablies) en 
zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) 
en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. 
Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick 
Schilder, Lau Sombroek en Neel-
tje Schilder en Michel Moshens-
ky; Woltje Lautenschütz weduwe 
van Kees Keijzer (Bakker).

Zondag 7 augustus
19e zondag door het C-jaar.
09:30 uur: Kapelaan A. Goos; He-
renkoor zingt niet; Freek en An-
nie Schokker - De Boer, Hille de 
Boer, Zuster Maria Steur, Jaap 
Schilder e.v. Trijn Steur en Gerry 
Reurs e.v. Hanny de Boer; Freek 
Schilder en Maartje Klepper, eer-
der e.v. Jannetje Veerman; Jan 
Keijzer en Aal Sul en Toon Bas-
seleur en Christina Steur; Jan Ko-
ning echtgenoot van Gaar Tuijp 
en de families Koning en Tuijp.; 
Jan Smit (kriek) echtgenoot van 
Tinie van Vlaanderen.; Jan Steur 
(van Leur) en Neeltje Schilder 
en Jan Sier; Kees Beers e.v. Aaf 
Beers-Schilder, Nel Schilder en 
overleden Familie Schilder, Pa-
ter Klaas Schilder (Madoet), Pas-
toor v.d. Veer en Griet Veerman 
(Goosem); Klaas Mol e.v. Maartje 
Schilder en overleden Familie Mol 
en Schilder; Piet Vader echtge-
noot van Ans van Dongen; Sijmen 
Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon 
Jaap; Thames Smit en Geertje Ko-
ning, Meester Simon Mol en Cor-
nelia van de Berg; Wim Koning en 
Maartje Tol (Dark); Wim Verhoe-
ven e.v. Neel Veerman; Lou Buijs 
en Gaartje Buijs-Schokker; Klaas 
Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; 
Liesbeth Sul en Freek Veerman.

Maandag 8 augustus
Dominicus
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius; 
Klaas en Mira Schilder en overle-
den familieleden; Lijsie Buijs en 
Jan Zwarthoed; Martin Kras e.v. 
Annie Bond; Siem Veerman (Dek-

ker) e.v. Maartje Schilder; Tom 
Koning e.v. Divera Tol; Tot rust 
van de ziel van Klazina Koning 
en Willem Buijs; Trijntje Plat - 
Zwarthoed; 

Dinsdag 9 augustus
Feest Teresia Benedicta van het 
Kruis [Edith Stein]
Patrones van Europa
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jan Ke-
ijzer en Catharina Schokker en ove-
rige familieleden; Voor het tijdelijk 
en eeuwig welzijn van onze parochie.

Woensdag 10 augustus
Diaken Laurentius
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; 
Aal Veerman.; Anthonius Dijk-
graaf en Alida Pooyer en overle-
den familie, Klaas Tol en Geesje 
Tol en overleden familie; Cok 
Kemper e.v. Tiny Veerman; Jaap 
Schilder e.v. Gaar Tuijp en zoon 
Fred Schilder; Jan Steur e.v. Nel 
Pannekeet; Klaas Veerman (Lut) 
e.v. Wil Tol; Klaas Veerman en 
Geertje Steur en overleden kinde-
ren; Marco Bond e.v Chantal Plug 
en Marie Mooijer e.v. Kees Bond; 
Riekie Keizer - Heesters en Jan 
Keizer (Chris).

Zondag 31 juli
18e zondag door het C jaar
10:00 uur: Pastoor v. Teijlingen

Zondag 7 augustus
10:00 uur: Pastoor v. Teijlingen 

EDAM
Vrijdag 29 juli
19:00 uur: Mario Agius
Zondag 31 juli
18e zondag door het C jaar
10:00 uur: Kapelaan A. Goos
Dinsdag 2 augustus
09:00 uur: Mario Agius
Vrijdag 5 augustus
19:00 uur: Mario Agius
Zondag 7 augustus
19e zondag door het C jaar
10:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Dinsdag 9 augustus
09:00 uur: Mario Agius  

MONNICKENDAM
Donderdag 28 juli
19:00 uur: Mario Agius
Zaterdag 30 juli
19:00 uur: Diaken H. Bak  
Zondag 31 juli
18e zondag door het C jaar 
10:00 uur: Mario Agius
Donderdag 4 augustus
19:00 uur: Mario Agius  
Zaterdag 6 augustus
19:00 uur: Diaken H. Bak
Zondag 7 augustus
19e zondag door het C jaar 
10:00 uur: Diaken H. Bak  

ILPENDAM
Woensdag 27 juli
09:30 uur: Mario Agius 
Zondag 31 juli
18e zondag door het C jaar
10:00 uur: Diaken H. Bak
Woensdag 3 augustus
09:30 uur: Mario Agius
Zondag 7 augustus
19e zondag door het C jaar
10:00 uur: Pat. R Hoogenboom
Woensdag 10 augustus
09:30 uur: Mario Agius

MARIAKERK
Zondag 31-7, 12:00 uur: Kees Plat, 
Beukenlaan 3: Pastoor P. Stomph 
Zondag 21-8, 12:00 uur:
Mick Jonk, Donata Steurhof 158: 
Kapelaan A. Goo
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Parochiële Caritas Instelling HH Maria en Vincentius
Vroeger ook wel genoemd ”Armenbestuur”; de organisatie die parochianen in (finan-
ciële) nood te hulp schoot. Tegenwoordig is er gelukkig niet meer de armoede van 
weleer, maar achter menig voordeur is er toch verborgen (financieel) leed.

Telefoon 0299 363940
CJ Conijnstraat 6 • 1131 DZ  Volendam • info@nicodemus.nl • www.nicodemus.nl

Voor een warm en waardig afscheid

UITVAARTVERZORGINGUITVAARTVERZORGINGUITVAARTVERZORGING

De P.C.I. vraagt u alert te blijven op zulke situaties. 
Kent u iemand in uw nabijheid die aandacht van de 
P.C.I. verdient, attenderen ons dan hierop. Wij gaan 
dan na hoe diegene ‘t best geholpen kan worden. Dat 
kan variëren van advies, tot voedselpakketten of tot 
giften. Uiterste discretie is verzekerd.
• U kunt contact opnemen met één van de bestuursle-

den via de hieronder vermelde telefoonnummers.
• Om ons werk mogelijk te maken kunt u zich ook 

opgeven als donateur en ons financieel steunen 
door een bijdrage over te maken op onze bankre-
kening nr. 

NL87RABO0385676212.

Help ons helpen, 
bedankt voor uw solidariteit.
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING
Voorzitter: Ton Tol, tel. 369366
Secretaris: Jan Hoogland 06-51069531
Penningmeester: Ferdinand de Boer 0653577504
Banknr:  NL87RABO 0385676212

Stolphoevekerkje
Burgemeester Kolfschotenplein 1-1A 1131 BN  Volendam

Telefoon 0299-365403 IBAN NL88 INGB 0002015357
www.volendam.protestantsekerk.net

LATIJNSE MIS H. VINCENTIUS-
KERK 31 JULI 15.00 u.
Zondag 31 juli om 15.00 u is de 
Mis met veel latijnse gebeden in 
de H. Vincentiuskerk, Volendam.
Celebrant is kapelaan Anton Goos. 
Ontdek de rust en schoonheid van 
de Latijnse Mis. Ieder is van harte 
welkom!

Maria, de zus van Marta, zat aan 
de voeten van de Heer en luis-
terde naar Hem. Hoe vaak luiste-
ren wij naar Hem? Jezus zegt 
over Maria: "dat zij het beste deel 
heeft gekozen en het zal haar niet 
worden ontnomen”. Deze zomer-/ 
vakantieperiode kan ons helpen 
om deze deugd te oefenen. Elke 
dag tijd nemen om aan de “voeten 
van de Heer” te zitten. Hoe doen 
we dat? Nou, bijvoorbeeld door de 

Vakantie dag te beginnen met stille tijd. In 
de Bijbel lezen en hier stil bij 
staan, luisteren wat de Heer ons 
zeggen wil middels Zijn Woord. 
Of naar Eucharistische aanbid-
ding te gaan (...zoals in de Maria-
kerk elke vrijdag....of) in Bede-
vaartsoord Heiloo Onze Lieve 
Vrouw ter Nood, dagelijks van 15 
- 16 u.  Dat is letterlijk zitten aan 
de voeten van de Heer: zijn bij 
Hem. Een activiteit starten vanuit 
het luisteren naar de Heer. Dat is 
“het beste deel”, zoals Jezus zegt. 
Hierdoor groeien we in relatie, 
verbondenheid met Hem; de Heer 

en Zijn Geest leiden ons naar din-
gen om te doen. Passiviteit en ac-
tiviteit: vakantie; het leven van 
een Christen. Laten we dit een 
vaste plaats te geven in ons leven, 
zodat we, als de vakantie weer 
voorbij is, er zó aan geproefd heb-
ben, dat we dit ook in ons wer-
kende/ gewone bestaan voortzet-
ten. Dan zullen we meer 
onbezorgd en rustiger leven, aan-
gezien we ons fundament gelegd 
hebben door te zitten aan de voe-
ten van de Heer.

Op donderdagochtend begon 
het avontuur. Iedereen was 
nog een beetje moe, maar 
had er wel veel zin in. Na een 
korte busrit kwamen we aan 
in Oldebroek. De accommo-
datie waar we in verbleven 
was best krap. We hadden 
knusse kamers met stapel-
bedden en slechts vier dou-
ches voor 35 man.

Alles was snel uitgepakt en het 
was al snel tijd om te lunchen. 
Hiervoor hadden we heerlijke 
flippen, broden & krentenbollen 
van Bakkerij van Pooij meegeno-
men. Een paar broodjes verder en 
de spelletjesmiddag kon begin-
nen. Spijkerpoepen, de klassieke 
Zangertjespuzzel, rennen in één 
broek met ze drieën, met een 
panty met een tennisbal op je 
hoofd pionnetjes omgooien en nog 
meer gektes. Na de spelletjesmid-
dag hadden we nog een repetitie 
en daarna schoven we aan voor 
het diner. Aan het einde van de 
dag stond er een speurtocht op de 
planning: recht door de bossen 
heen en een ijsje halen bij het lo-
kale Landal-park. Naast het be-

 
Reisverslag koorreis Oldebroek 
De Zangertjes van Volendam

antwoorden van de vragen was 
het doel een woord te vormen van 
de letters die onderweg te vinden 
waren, maar er was één letter 
kwijtgeraakt. Dit zorgde ervoor 
dat het wel een stuk lastiger was 
om het uiteindelijke woord te 
kunnen vormen: korenhart. Na de 
speurtocht werden er marshmal-
lows geserveerd bij het kamp-
vuur en was het al gauw bedtijd.
Op vrijdag stond om half acht al-
weer de wekker. Pascal maakte 
niet iedereen blij wakker met het 
liedje Guten Morgen Sonnen-
schein… Een ontbijt en repetitie 
verder vertrok het koor per tan-
dem van Oldebroek richting 
Zwolle. De rit ging niet altijd he-
lemaal soepel, gids Cees Ballap 
was af en toe even de weg kwijt. 
Na het parkeren van de fietsen 
maakten we met een oude boot 
een tochtje om historisch Zwolle. 
De kapitein wist veel interessante 
dingen te vertellen over deze ge-
schiedenisrijke stad en Jacco 
legde het tochtje vast met zijn 
drone. Tijdens de mooie boottocht 
genoten we van de heerlijke ap-
pels van Rijkenberg. Als waarde-
ring voor de kapitein zongen we 
nog even het liedje The Lion 
Sleeps Tonight en dat kon op 

waardering rekenen. Nu was het 
tijd om te gaan shoppen of even 
de stad te verkennen en iedereen 
ging zijn eigen gangetje. Rond 
half vier gingen we terug richting 
Oldebroek. Gelukkig ging de te-
rugweg een stuk soepeler als de 
heenweg. ’s Avonds was er een 
leuke quiz, met algemene vragen 
en vragen over het koor. In de fi-
nale was de opdracht welk team 
de meeste liedjes die het koor óóit 
had gezongen kon opnoemen. Met 
Bruin in het team had team Bets 
deze vraag binnen gehaald en 
wonnen zij hiermee de quiz en een 
paar heerlijke chocoladestukken 
van Het Chocoladehuys gemaakt 
door Marina. Toen was het voor 
de kleintjes alweer bedtijd en 
werden de grote (kinderen) ver-
maakt met de Alleskunner à la 
Cees. Allemaal bijzondere spelle-
tjes, bijvoorbeeld een spel waar-
bij de opdracht was om drie ping-
pongballetjes uit een tissuedoos 
van je kont af te schudden. Niet 
iedereen was hier goed in. 
Zaterdag hadden we een work-
shop door Marijke de Wit en niet 
zomaar één! Ze leerde ons hoe we 
kunnen bewegen zodat het leuker 
is om naar het koor te kijken. Er is 
onder andere voor de liedjes The 
Moon en The Lion Sleeps Tonight 
een hele dans bedacht en geoe-
fend. Helaas hebben we het nog 
niet bij een optreden kunnen toe-
passen. Na de workshop gingen 
we even zwemmen in het lokale 
zwembad. Eenmaal terug was ie-
dereen nog even snel aan het oe-
fenen voor de bonte avond. Als 
diner was er een barbecue gere-
geld, waarna snel alles werd 
klaargezet zodat de bonte avond 
kon beginnen. Er waren heel veel 
leuke acts, ook nog veel last-mi-
nute geïmproviseerd acts! Eigen-
lijk is iedereen wel een keer op 
het podium geweest. 

’s Ochtends ging de laatste dag 
van de voorbijgevlogen trip al-
weer in. Het ontbijt was deze keer 
iets vroeger, want we wilden op 
tijd weg naar het pretpark. Het 
was nog even een verrassing waar 
we naartoe gingen: Avonturen-
park Hellendoorn. Na een leuke 
groepsfoto ging ieder een eigen 
kant op. In de middag kwamen we 
allemaal weer samen voor de 
lunch. Rond vier uur stapten we 
in de bus en reden we weer terug 
richting Volendam. Het was weer 
een zeer geslaagde koorreis!

De Zangertjes van Volendam wil-
len graag Bakkerij van Pooij be-
danken voor het sponsoren van de 
flippen, broden & krentenbollen, 
De Groente- en Fruitboxer Rij-
kenberg bedanken voor het spon-
soren van de appels en Het Choco-
ladehuys bedanken voor het 
sponsoren van de chocolade. 
Ryan Tuijp 

Zondag 21-8, 13:00 uur:
Hannah van Oort, Frans
Halsstraat 59: Kapelaan A. Goos

Zondag 9-10, 12:00 uur:
Lara Keijzer, Bruine Bank 3
Zondag 9-10, 13:00 uur:
Tom Steur, Den Oeverlaan 10

VINCENTIUSKERK
Zondag 24-7, 13:00 uur: 
Stan de Boer, Zuiderhaaks 57: 
Pastoor P. Stomph
Zondag 24-7, 14:00 uur: 
Crelis Kwakman, Edammerweg 
40: Pastoor P. Stomph
Zondag 21-8, 14:00 uur: 
Sam Schilder , Breesem 9:
Kapelaan A. Goos
Zondag 9-10, 14:00 uur: 
Jayson  Neuvel, Damcoogh 4 
Zondag 9-10, 14:01 uur: 
Pim Neuvel, Damcoogh 4
Zondag 9-10, 14:02 uur:
Noëlle Neuvel, Damcoogh 4

Maartje Veerman, e.v. Wim van 
Beek; Griet Zwarthoed, w.v. Al-
bertus Zoetebier; Gré Smit (Bok-
kum), echtgenote van Dick Sier 
(Kits); Hugo Tuijp, e.v. Ivonne 
Tuijp-Snoek; Griet Tol-Hansen, 
w.v. Kees Tol; Albert Hoekstra, 
w.v. Tiny Bien; Cor Veerman, e.v. 
Jans Mol; Jans Bond, w.v. Henk 
Runderkamp; Cees Schilder, e.v. 
Tiny de Boer; Kees Veerman 
(Kaak), e.v. Willy Veerman-Ko-
ning; Evert Veerman, e.v. Neel 
Guijt; Jan Keijzer; Maart Mol-
Schilder, w.v. Klaas Mol; Lijst 
Molenaar.



30 Woensdag 27 juli 2022

IN MEMORIAM
28-07-2021  -   28-07-2022

Karin Veerman
Het eerste jaar..

Na die allerlaatste keer, 
komt de allereerste keer. 
De eerste keer zonder en 

dat doet zo’n zeer.
Al die eerste keren in 
dat allereerste jaar.

Waarbij je terug denkt aan 
de laatste keer met elkaar.

Al die eerste keren doen ons 
zo’n pijn. Omdat we nog zo 
graag willen, maar het niet 

meer zo mag zijn. 

Wij missen jou 
verschrikkelijk.

Ger, Eric en Kimberley, 
Kelly en Joey en natuurlijk 

Sniper 🐶

IN MEMORIAM
28-07-2021  -   28-07-2022

Karin Veerman
Lieve Karin,

Nog elke dag in 
onze gedachten
Nog elke dag in 

onze gesprekken 
Nog elke dag jou missen.

Herman, Hans, Tiny, 
Claudia, Linda S. 

Anne-Marie, Linda Lut, 
Gerie, Henry, 

Ben en Jasmijn

IN MEMORIAM
28-07-2021  -   28-07-2022

Karin 
Veerman

Lieve Karin,
Een traan op mijn wang
Een traan van verdriet
Een traan vol van liefde

Een traan van 
vergeten zal ik je niet

Anja, Evert
Jack en Lynn

Rebecca en Pieter

Sterk zijn betekent soms 
dat je op moet geven.

Het betekent soms een traan.
Sterk zijn betekent soms 

dat je niet naar meer 
moet streven.

Het betekent soms 
dat je het moet laten gaan.

Wij zijn bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons 
heeft betekend. Er zijn geen tranen en woorden genoeg 
voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en 
trotse oma, op de leeftijd van 68 jaar 

Gerda Keijzer
* 24-10-1953   ~   † 24-07-2022
echtgenote van Peter Veerman

     Dhr P.C.M. Veerman
     Marga en Jaap
        Alex, Peter
     Afra en Mark
        Romy, Shanna
     Trudy en Martijn
       Eline, Katie24 juli 2022
Paulus Rinkstraat 21
1132 VV  Volendam

De afscheidsdienst heeft hedenmorgen plaatsgevonden.

Heel bijzonder, 
heel gewoon,
gewoon een 

heel bijzonder mens.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en 
allerliefste oma, die op de leeftijd van 78 jaar van ons is 
heengegaan 

Nel Koning
* 25-06-1944   ~   † 22-07-2022
echtgenote van Jaap Braan (Blik)

      Jaap
      Rob en Tiny
         Sam en Laura
         Leon en Romy
         Luca
      Gisela en Patrick
         Lise en Mike
      Petra en Jacco
         Pieter en Estelle
         Kay
         Sienna22 juli 2022
Stavorenplantsoen 21
1131 KM  Volendam
Langs deze weg bedanken wij iedereen voor de 
hartverwarmende belangstelling die wij als familie hebben 
ontvangen.

De vele reacties hebben ons gesteund en zullen ons helpen 
bij de verdere verwerking van ons verdriet.

In het bijzonder willen wij nog bedanken, dokter Iflé, de 
meiden van de Zorgcirkel, de Hoge Hop in Hoorn en 
Nicodemus voor de goede zorgen.

DANKBETUIGING
Zoveel belangstelling en medeleven

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten

Zoveel warme woorden
Zoveel troost

na het overlijden van mijn man, 
onze (schoon)vader en bap

Cees Schilder (Post)
* 08-09-1940   ~   † 11-07-2022

Langs deze weg willen wij iedereen hiervoor bedanken. 
Het was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan.

Ook willen wij bedanken onze steun en toeverlaat Afie, 
Aal Koster, ome Jaap en tante Alie en overige familie, buren, 
vrienden, kennissen, (oud-)collega's, Liesbeth en Hilda. 
De crew van De Zorgcirkel, pastoor Stomph, Nicodemus, 
het kerkkoor en Stichting Ambulance Wens.

Familie Schilder
Anemonenstraat 7
1131 HP  Volendam

DANKBETUIGING

        "En tot we elkaar weerzien
        moge God je vasthouden
        in de palm van Zijn hand.”

Op 12 juli 2022 overleed onze vader, schoonvader en bap  

Jan Keijzer (Tok)
Wij zijn dankbaar voor de tijd die wij nog met hem gehad 
hebben. Alle belangstelling en de lieve, hartelijke woorden die 
de dagen na zijn overlijden over hem gesproken zijn, hebben 
ons ongelofelijk veel goed gedaan. Samen met alle 
belangstellenden hebben wij mooie herinneringen opgehaald. 
Wij zullen dit blijven doen. Zo leeft hij voort in deze verhalen 
en in onze harten.

In het bijzonder bedanken wij huisartsenpraktijk Ridha, de 
thuiszorgmedewerkers van Evean, pastoor Stomph, Geer, 
Johan en Jaap van Nicodemus, Marie en Jan Rab en onze tante 
Gees.

Mona en Ton, Helga en Ronald, Jan en Hilly 
en zijn kleinkinderen. 

Margriet van Mechelen-Tol
Groot was de belangstelling en hartelijk het medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve en zorgzame 
vrouw, onze dierbare moeder en trotse oma. 

Het deed ons goed om te zien hoe geliefd ze was. 

Familie van Mechelen 

Los laten we jou in liefde,
terwijl we je zo graag 

wilden vasthouden.
Omarmd door stilte...

Leiden de herinneringen met jou,
nu nog naar een onbekende weg.
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Op het jaarlijkse tiener- en jonge-
renkamp Break Out van 18 juli in 
het Onze Lieve Vrouw ter Nood 
Bedevaartsoord waren 56 tieners/
jongeren - waarvan 3 uit Edam -  
en 20 begeleiders. Het tiener-
kamp is voor 12- tot 15-jarigen en 
het jongerenkamp is voor 16-18ja-
rigen. Het thema was: 'Zorg voor 
elkaar'. De meisjes sliepen in ten-
ten bij het Klooster; de jongens in 
tenten op het parkeerterrein. Het 
kamp is met Eucharistie, Aanbid-
ding, gebed, catechese, sport en 
(water)spellen. De eerste dag, 
maandag, begon met een Heilige 
Mis om 14 u, met celebrant rector 
Jeroen de Wit. De Mis was voor 
de deelnemers - met evt. broers 
en zussen -  en hun ouders. Hierna 
keerden de ouders huiswaarts. 
Vrijdag begon met een Heilige 
Mis, weer met de ouders, met ce-
lebrant mgr. Jan Hendriks. Na de 

Eucharistieviering ontvingen de 
tieners/jongeren catechese van 
mgr. Hendriks en de ouders kre-
gen onderricht van Jeroen & Mar-
leen van Kreij van het Gezinspas-
toraat. Hierna was er buiten een 
lunch, met voldoende tijd voor 
ontmoetingen. De tieners/jonge-
ren deden verschillende toneel-
stukken over het leven van Heili-
gen, met erna de prijsuitreiking. 
Reacties van tieners: 'Heel leuk. 
Veel goede vrienden, goede aar-
dige zusters en leuke activiteiten; 
leuk en gezellig en leuke mensen 
en lekker weer; ik vond het zo 
mooi en heel gezellig; degenen die 
niet geweest zijn: jullie hebben 
gezelligheid gemist!' Het grootste 
Maria Bedevaartsoord OLV ter 
Nood is elke dag open en elke dag 
is er een Eucharistieviering. Site: 
www.olvternood.nl  

Verslag tiener- en 
jongerenkamp Heiloo

Kunstschatten bij 175 
jaar Nicolaaskerk 
In het kader van het 175-jarig bestaan van de Nicolaaskerk 
aan de Voorhaven in Edam worden gedurende het jaar ver-
schillende activiteiten georganiseerd. De activiteiten varië-
ren van kleinschalig naar groot, van allerlei aard, liturgisch, 
geschiedkundig, muzikaal en maatschappelijk.

In het prachtige, idyllische kerkje 
aan de Edamse grachten zijn mo-
menteel indrukwekkende kunst-
schatten te bewonderen. Beelden, 
boeken, kandelaars, zilver- en 
goudwerk, vergulde kruizen, de 
kunstschatten bevatten allerlei 

verschillende items. 
Ten tijde van de foto’s werden de 
kerkbezoekers op hun wenken be-
diend met een prachtig optreden 
van het geweldige dameskoor. Zo-
wel het koor als de sopranen brach-
ten oorstrelende liedjes ten gehore. 

Foto ingezonden door Greetje Snoek. Greetje verblijdt ons normaal gesproken met kerknieuwtjes en het 
'Woord voor Kinderen', deze week verrast ze ons met naar eigen zeggen "een foto van zonsop- en koeiengang in 
Warder, met op de achtergrond de IJsselmeerdijk en een foto van een dorstige koe tijdens de hitte in Warder".

IN LIEFDEVOLLE
HERINNERING

01-08-2019  -   01-08-2022

Jaap Karregat
Alweer drie jaar voorbij 

Wij zullen jou nooit vergeten 
Op een verborgen plekje 

in ons hart, 
zal je altijd bij ons zijn 
Vriend, we missen je

Liefs, 
Pa      Ma 
Lysanne

IN LIEFDEVOLLE
HERINNERING

03-08-2021  -   03-08-2022

Do Tol
Een jaar van veel verdriet 

is voorbij gegaan
Maar wij zullen je nooit 

vergeten
Jij bent voor altijd in 

ons hart

Je vrouw, kinderen 
en kleinkinderen

DANKBETUIGING
Als je door verdriet wordt neergeslagen,

Het waarom van dit niemand kunt vragen,
Dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet,

Ook al vinden wij de juiste woorden niet…

Kees Veerman (Kaak)
* 05-11-1943    ~    † 11-07-2022

Voor de hartverwarmende bewijzen van medeleven die wij na het 
overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en bap mochten 
ontvangen, zeggen wij u ook namens de kinderen en kleinkinderen 
hartelijk dank.

Het is voor ons een troost geweest om te ondervinden hoeveel 
medelevende familie en vrienden wij hebben.

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van Nicodemus 
en pastoor Stomph voor de mooie dienst.

Willy Veerman-Koning
Kinderen
Kleinkinderen

Telkens weer zullen 
we je tegenkomen,

zeg nooit het is voorbij.
Slechts je lichaam 

werd ons ontnomen,
niet wat je was, niet wat je zei.

Voor haarzelf een verlossing, voor ons een groot verlies. 
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons 
heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder. Zij werd 78 
jaar. 

Fim Schilder (Brei)
* 21-09-1943   ~   † 24-07-2022

weduwe van Simon Knoop

      Cecilia
      Mariska en Bernie

24 juli 2022
Prof. Klaas Steurplantsoen 2
1131 PT  Volendam

Ma is overgebracht naar familiekamer 5 “Het Weerzien” 
van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de  
C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier is  
woensdag van 18:00 tot 20:00 uur gelegenheid om afscheid 
van haar te nemen.

De afscheidsdienst zal donderdag 28 juli om 10:30 uur 
plaatsvinden in crematorium “Hollands Hof” aan de  
Berkhouterweg 26 te Hoorn.

Na afloop ontmoeten wij u graag nog in de koffiekamer van 
het crematorium.

Wij willen de belangstellenden vragen donderdag  
rechtstreeks naar het crematorium te komen.

In plaats van bloemen liever een donatie aan KWF  
Kankerbestrijding.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Als u met kanker te maken krijgt, heeft u al genoeg zorgen. 
Blijf daarom niet rondlopen met vragen of onduidelijkheden 
over uw ziekte, maar bel ons. Wij helpen u graag verder.

Bel de KWF Kanker Infolijn:
 0800-022 66 22 (gratis)

Blijf niet rondlopen 
met uw vragen over kanker

hartstichting.nl
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De weekendaanbiedingen zijn alleen geldig van donderdag 28 t/m zondag 31 juli 2022. Alle aanbiedingen zijn alleen geldig en verkrijgbaar bij Albert Heijn:  
Edam, Marken, Monnickendam en Volendam met een AH Bonuskaart. Voor de weekendaanbiedingen geldt op=op. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Alléén do vr za zo
Weekendaanbiedingen

Donderdag 28 t/m zondag 31 juli.

30% 
korting

Alléén bij AH. 

2.50/3.50

per bos

Livistona in kruik
Potmaat Ø17 cm

Gerbera mini
Diverse kleuren

Pepsi 6-pack  
en Pepsi Max  
6-pack
Combineren  
mogelijk
Actieprijzen  
variëren  
van 3.05-3.09

Voor de échte 
cookie monsters.
In deze nieuwe cookie bites wil jij 
gegarandeerd je tanden zetten deze 
vakantie. Heerlijk als snack! Neem jij er 
een paar of gaat bij jou toch stiekem 
gelijk de hele zak op? Je vindt ze in de 
winkel bij het koekschap.

per stuk

/27.5022.50

2.75/3.50

per stuk

Davelaar 
Odekoeken
Blik 380 gram

0.99/1.75

per stuk

1.59
vanaf

Melkunie Protein 
chocolate pudding 
of salted caramel 
pudding
Kuipje 200 gram

AH Roomboter  
croissants  
4 stuks  
of AH Bruine  
pistolets  
4 stuks
Per pak

1+1
gratis

Weekend
knaller!

AH Cookie bites 
De prijzen variëren 
van 1.59-2.99

Nieuw


