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PLUTOSTRAAT 40C - TEL: 363850

HUTSPOT, BOERENKOOL, 
ZUURKOOL OF 

ANDIJVIESTAMPPOT

BORRELPOOTJES
1 KILO 5.00  

=

NIEUW!
GOULASH SOEP

TIP!
HIPPE KIP 

MET TOAST UW EIGEN 
CLUB SANDWICH MAKEN

w

Van zoekopdracht
      naar wonen!

Uw (t)huis begint bij ons
Vanaf je tablet of je mobiel start de zoektocht naar 
een nieuwe woning. De wensen worden besproken 
en de woningen bekeken. Wat is er allemaal te koop 
en zit er een woning bij voor ons?

Wij helpen je graag tijdens deze zoektocht en 
houden je op de hoogte van ons nieuwste 
woningaanbod. Benieuwd hoe wij dit doen?
Meld je aan als woningzoekende via
www.nemassdeboer.nl/makelaardij

0299 200999 | nemassdeboer.nl

Reclames zĳ n geldig van donderdag t/m zaterdag. 

KILO 6.50
KALFSGEHAKT

PROMOTIE

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)      

Het is geen ondenkbare illusie meer dat Volendam gaat promoveren. Zes 
punten voorsprong op de concurrent. Het is geen riante voorsprong om lui 
achterover te leunen want de moeilĳ kste wedstrĳ den moeten nog komen. 
Toch begint er een beetje hoop te gloren. Afgelopen zondag kwamen we 
voor de zoveelste keer met 1-0 achter. Door de wondergoal van Mühren 
gingen we er, als een mirakel, met de volle buit vandoor. Daar zat ik dan, op 
zondagmiddag, in mĳ n eentje naar een thuiswedstrĳ d te kĳ ken. Ingeblikt 
gejuich. Schreeuwende aanwĳ zingen was het enige levensechte geluid op 
het veld. Een paar harde vloeken vielen huisgenoot M. ten deel na het missen 
van enkele kansen. Thuis op de bank het supportersgevoel beleven, maar 
betere tĳ den zullen wel weer komen! Van de week kreeg ik een fi lmpje van 
De Dikke en De Dunne die met de slappe lach over de tafel vielen waaronder 
langzaam de tekst verscheen dat we 14 januari weer uit lockdown gaan. 
Iedereen veel sterkte vrĳ dag bĳ  de persconferentie van het verse kabinet. 
Wim Keur 

MA/DI/WO
AANBIEDING VOOR 
VOLGENDE WEEK

WEEKEND RECLAMES

KALFSGEHAKT
KILO 6.95

VLEES / VLEESWAREN         
Tartaartjes     4 stuks

Kipham  100 gram

Leverworst hard/zacht        per stuk

SALADES/HAPJES                    
Biefstuk tapenade     100 gram

Pizza klein   per stuk

Zalmslaatje –mini-             per stuk

MAALTIJDEN
Goulashsoep                0.5 liter

Hachee              500 gram

Hutspot met jus               500 gram

Draadjesvlees                    per stuk

4.00
1.95
2.89

1.59
3.50
1.59

3.59
7.10

5.20
4.40
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PER STUK
5.20

500 GRAM
10.50

KALFSBIEFSTUK

VEGA PIZZA MET BRIE
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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

Volendam
St. Gerardusstraat 20 € 309.000 k.k.

TE KOOP

Volendam
Mgr. Veermanlaan 73 € 315.000 k.k.

TE KOOP

Volendam
Sijmen Molstraat 6 €  269.000 k.k.

TE KOOP

Ma t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur

Plutostraat 40b - Tel. 0299-200010 

Koolhydraat verlaagde 
crackers

 

Ma t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 – zaterdag 7.30 tot 15.00 uur

2.50
Naturel

 

 

Koolhydraatarm brood

 
2.15

Per stuk

 

50% minder 
koolhydraten

100% smaak!

2.90
Kaas-pompoen

 

 

Binnenzeestraat 1
1446 AB  Purmerend

0299 - 644111

www.ursembarten.nl

Politie houdt twee overlastveroorzakers in Edam aan
Op zondagavond werd op het busstation in Edam onrust veroor-
zaakt door twee jonge Edammers. De politie kreeg rond 20.00 uur 
een noodoproep van een buschauffeur. 
De twee jongens werden door de agenten van het terrein verwijderd 
en werden zelfs thuis afgeleverd. Omstreeks 22.00 uur volgde we-
derom een noodoproep van een buschauffeur. Dezelfde jongens wa-
ren teruggekeerd om hun baldadigheid voort te zetten. ‘Zij slapen een 
nachtje op het politiebureau en zullen na de verhoren morgen naar 
alle waarschijnlijkheid met een bekeuring naar huis gestuurd wor-
den’, aldus een reactie vanuit de politie maandagochtend. 

Mühren maakt wederom het verschil

Met één sprankelend moment 
voedde hij vervolgens weer zijn 
status van fenomeen. Mühren 
was nog nauwelijks in het spel be-
trokken, toen hij zondagmiddag 
thuis tegen Telstar in de 36e mi-
nuut de aanleiding tot en de 
prachtige afronding van de win-

nende goal (2-1) voor zijn reke-
ning nam. Behoudens een gebalde 
vuist kon er op dat moment nog 
geen vreugdevolle lach vanaf, 
want de koploper speelde een be-
roerde eerste helft. In de betere 
tweede helft maakte de terugge-
keerde en van Feyenoord ge-

huurde Franco Antonucci zijn 
rentree. De zege in de Noordhol-
landse derby betekende de negen-
tiende opeenvolgende keer dat de 
ploeg van trainer Wim Jonk – die 
een eerste gesprek met de club-
leiding voerde over een verlengd 
verblijf – ongeslagen bleef.     

Inmiddels kan hij een kamer inrichten met boka-
len. FC Volendam-spits Robert Mühren kreeg zon-
dag voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen 

Telstar uit handen van materiaalman Piet Jonk 
een Bronzen Schild uitgereikt, als Beste Speler 
van de tweede periode.

Eijlers en Schellekens op EK
Gerrie Eijlers maakt vanaf morgenavond – voor twintigduizend fana-
tieke Hongaarse supporters – zijn opwachting op het EK mannen-
handbal. Twee jaar geleden stond de Volendammer bij het EK-debuut 
van Oranje zelf tussen de palen, nu is hij mee als keeperstrainer. Van 
onder meer Dennis Schellekens, de doelman van HV Kras/Volendam 
die geselecteerd is.
Ook Kras/Volendam-speler Florent Bourget behoort tot de kern. Bij 
hem werd zondag vlak voor vertrek uit Zweden, waar werd geoefend, 
corona geconstateerd, zodat hij in quarantaine moest. Hij mag pas 
naar Boedapest als hij een negatieve test kan overleggen.  Het Neder-
lands team begint morgen (donderdagavond) om 20.30 uur tegen 
thuisland Hongarije en speelt zondag op hetzelfde tijdstip tegen IJs-
land. 

Schaatsster Merel Conijn ver-
bleef gisteren (voor het ter perse 
gaan van deze krant) nog in 
hoopvolle gemoedstoestand. 
De Edamse presteerde vorige 
week tijdens het Olympisch Kwa-
lificatieToernooi fantastisch, 
maar greep op 0,01 en 0,1 seconde 
naast deelname aan de Olympi-
sche Spelen. De KSNB gaf afgelo-
pen weekeinde aan dat het reser-
ves mee wil nemen naar de Spelen 
in Peking en Conijn, die uitkwam 
op de 3000 en 5000 meter, kwam 
daarvoor in aanmerking. De be-
slissing daaromtrent kon niet 

Conijn mogelijk als reserve naar Olympische Spelen
lang op zich laten wach-
ten, aangezien vandaag 
het testprotocol van de 
schaatsbond richting 
de Spelen begint. Deel-
nemers moeten vanaf 
dat moment in sociale 
isolatie en mogen al-
leen thuis of op de trai-
ningsplek zijn. De 
Olympische Winterspe-
len in China beginnen 
vrijdag 4 februari en 
tot die dag mogen re-
serves in Peking blij-
ven, zodat ze kunnen 

worden ingezet als een schaatser 
vanwege een coronabesmetting 
niet kan aantreden.
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Stichting 
Het Kloppend Hart
Recreatie-/revalidatiesport voor 
(ex-)hart- & vaatpatiënten.
Voor info: S. de Boer, 06-23777907 
of per mail: 
kloppendhart@kpnmail.nl

Drukkerij Nivo is aangesloten bij:

Deze krant wordt gedrukt op gerecycled papier!

WEKELIJKSE UITGAVE VAN: 
Drukkerij-Uitgeverij NIVO B.V. 
Postbus 1,  1130 AA  Volendam  
Burg. van Baarstraat 42 
1131 WV  Volendam
redactie@nieuw-volendam.nl
www.nieuw-volendam.nl

CONTACTGEGEVENS:
Algemeen: 
Tel. 0299 - 36 48 30

Directie:
Henk Visser: 06 - 54 77 85 08

TARIEVEN 2021:
Tarieven op aanvraag

Betalingen: 
IBAN: NL78 RABO 0315600470

ABONNEMENTEN 2022: 
€ 37,50 per jaar + porto
Losse nummers: € 0,95
 Oplage: 8.100 
Kopij inzenden:
vóór maandagmiddag 17.00 uur 
Verschijningsdag: woensdag

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.

Redactie:
Eddy Veerman: 06 - 53 64 64 03 
Henk Visser:  06 - 54 77 85 08 
Kevin Mooijer: 06 - 24 79 05 39 
Laurens Tol: 06 - 13 77 11 48 

Afdeling verkoop: 
Ron Tol: 06-22 91 48 23   

Afdeling drukwerk: 
R : 06-2ené Schilder 1 65 61 85

E-mail:
redactie@nieuw-volendam.nl
administratie@nieuw-volendam.nl
drukwerk@nieuw-volendam.nl
postnl@nieuw-volendam.nl

C O L O F O N
Bezorging:  Tijdens openingstijden.0299 - 36 48 30 

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 bete-
kenen. 
Geen abonnementskosten georganiseerde burenhulp
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de georganiseerde buren-
hulp, 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 zoe-
ken van een sociaal maatje is mogelijk. 

Wilt u vrijwilliger worden? 
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee doet en dat ieder-
een zijn of haar talenten kan benutten. Heeft u een uurtje over en wilt 
u vrijwilligerswerk 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 

De Stichting Maatschappelijke dienstverlening 
(SMD) Zaanstreek-Waterland biedt vanuit 
wijksteunpunt ‘De Meerwijk’ mantelzorg-
ondersteuning en georganiseerde burenhulp

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).

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

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.nlOpvoedspreekuur

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

Kinderopvang:
Administratie: ma, di & vr 
650250
Peuterspeelzaal de Ark, 369108
Peuterspeelzaal de Hummelhoek 
371516
Peuterspeelzaal ’t Kattekopje 
324335
Peuterspeelzaal ’t Speelhuisje 
321440
Kinderdagverblijf Bambi 
324342

Overige afdelingen en staf:
Pop- en Cultuurhuis PX,  363328
De Singel Edam,  321380
Technische Dienst, 06-53562043
Beheer & Popoefenruimtes:
         06-23088901

LSOVD
Landelijke Stichting 

Ouders Van Druggebruikers
Telefonische hulpdienst 7 dagen 
per week bereikbaar van 10.00 tot 
22.00 uur

0900-5152244

Brijder Verslavingszorg
onderdeel van 

Parnassia Groep:
Voor hulp, begeleiding en pre-
ventie bij problemen door ge-
bruik van alcohol, drugs, medi-
cijnen of door gokken.
Voor aanmelding en/of meer 
info: Brijder Purmerend, Water-
landplein 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 
vangnet: voor als je wel wilt mel-
den, maar niet bekend wilt wor-
den. 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 orga-
niseren van gerichte sociaal-cul-
turele en educatieve activiteiten 
voor blinden en slechtzienden in 
de gemeente Edam-Volendam. 
Wekelijks wordt een clubbijeen-
komst gehouden omdat  lotgeno-
tencontact heel belangrijk is. 
Ook worden technieken aange-
leerd om het maatschappelijk 
functioneren te verbeteren. De 
club treedt daarnaast op als be-
langenbehartiger voor de doel-
groep.  De club is voor de bekos-
tiging van zijn activiteiten sterk 
afhankelijk van sponsors en do-
nateurs. 
Informatie over de club en activi-
teiten bij coördinatrice José Jonk,  
Tel. 06-42431749. 
Club Invident maakt sinds me-
dio 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. 
Telefoonnummer voor aanmel-
dingen en info: 0623821537. 
Voor verslaafde, door verslaafde 
in herstel.

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

Reclame
borden

Bottertjes

PostNL
balie

Posters

Geboorte
kaartjes

Flyers

Bouw
tekeningen

Printshop

JEgeDAG
teBOEK

 
Burg. van Baarstraat 42

Volendam

0299-364830

www.nieuw-volendam.nl WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw 
organisatie 

mee armoede 
in Nederland te 

bestrijden!

Knuffelhormoon
aanmaken?

leprastichting.nl/aanraken

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
stopdementie.nu
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Het is zondagmorgen, de laatste 
dag van de kerstvakantie, en ik 
moet nog aan mijn column begin-
nen. We zouden eigenlijk een 
wandeling gaan maken op Mar-
ken, zowat het enige nog moge-
lijke uitje in lockdown. Maar het 
is koud buiten en het regent en ja, 
ik moet mijn tekst nog schrijven 
dus we gaan toch maar niet. Ik 
lees wat stukjes terug, van een 
jaar geleden en ook nog van 2020. 
Hoe stond mijn leven er toen 
voor? Wat maakte ik allemaal 
mee in de beginweken van een 
nieuw jaar, met het idee van een 
nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
Met nieuw elan, waar onze zich-
zelf repeterende, zich telkens op-
nieuw uitvindende premier de 
mond vol van heeft. 

Stroomde er maar wat nieuw elan 
door míjn aderen! Ook ik zie het 
leven graag door een roze ge-
kleurde bril, vooral na twee we-
ken van vrijwel niets onderne-
men. Maar er is nu eenmaal niet 
zo veel om gretig naar uit te kij-
ken of om vol bezieling op te fo-
cussen. Morgen weer werken, 
maar dat moet dan nog steeds ge-
beuren achter de verstelbare 
campingtafel op de logeer/strijk-
wasgoedkamer waar de inspiratie 

ver te zoeken is. Oké, in de aanko-
mende week zal onze nieuwe bad-
kamer gereed komen, een licht-
puntje in donkere tijden. Ik las in 
mijn column-archief dat de plan-
nen voor realisatie hiervan twee 
jaar geleden al op tafel lagen. 
Maar een stuk of wat lockdowns 
met sluiting van niet-essentiële 
winkels kwam ertussen en online 
tegels uitzoeken zag ik niet zo zit-
ten. Die moet je in het echt kun-
nen zien, eroverheen aaien en op 
je in laten werken. En dat geldt 
voor mij niet alleen voor tegels, 
maar ook voor kleding, boeken 
(Aah, ruik eens aan de bladzijden 
van een nieuw boek!) en wat je al 
niet meer in echte winkels kan ko-

pen. Zo bestelde 
ik online als 
kerstcadeautje 
een kandelaar 
waarvan ik bij 
uitpakken dacht: 
wat is dit voor 
een raar prul! 
Deze lijkt in de 
verste verte niet 
op het exem-
plaar van de foto 
op de website.
Gelukkig mag je 
alles wat je on-
line bestelt ook 
weer retourne-
ren en creëren 
we meer dan 
voldoende werk 
voor arbeidsmi-
granten die aan 
de lopende band 
de pakketjes 
weer mogen uit-
pakken en de 

formulieren met redenen van te-
rugzenden - ‘te groot, te klein, 
niet wat ik ervan verwacht had’ - 
op een stapel leggen voor de 
Klantenafdeling. Laatst vroeg 
een pakketjesbezorger met hele 
hoge nood of hij alstublieft even 
van ons toilet gebruik mocht ma-
ken. Ik had hem met liefde ook 
nog een kop koffie aangeboden en 
zelfs het logeerbed met een 
plaidje om het moede lijf te rus-
ten te leggen, al was het voor een 
half uurtje. Maar daar had hij na-
tuurlijk geen tijd voor gehad, hij 
moest door en door met de vol-
gende pakketjes die hoogstwaar-
schijnlijk weer teruggestuurd 
zouden worden, als satellieten in 
een immens en oneindig univer-
sum van doelloze dingen.
Precies dat is wat mij zo sombert 
in deze eerste dagen van januari. 
Het gevoel van doelloosheid. Het 
ontbreken van het nut der zaken 
die iedere keer weer terugkomen 
op de kalender van het leven. 
Maar misschien heb ik het wel 
mis en heeft de mensheid de 
maand januari gewoon hard no-
dig. Een maand om de oude huid 
af te werpen en om een volgende 
schil van de ui te pellen. Totdat 
we bij de ware klare kern zijn 
aanbeland. 



Winterbeurt

ronaldschot.nl/
winterbeurt

*Exclusief onderdelen

Alle werkzaamheden* 
die worden uitgevoerd 
vindt u eenvoudig op:

De hele winter probleemloos doorrijden of een frisse start in ‘t voorjaar 
met de Ronald Schot…

Speciaal 
voor de racefi etsen, 
sporthybrides, MTB’s, 
vakanti e- en trekking-
fi etsen.
Uw fi ets wordt volledig 
gedemonteerd, om hem 
daarna weer brandschoon 
op te bouwen als een nieu-
we. De fi ets wordt geheel 
afgesteld en getest op de 
juiste werking. 
Normale prijs: € 110,-.
In de acti eperiode t/m 31 
maart: 

Meerprijs voor volledig 
opgebouwde fi etsen: € 15,-.

€ 89,- € 59,- € 79,-

voor de racefi etsen, 
sporthybrides, MTB’s, 
voor de racefi etsen, 

Bedoeld 
voor stads- 
& toerfi etsen.

Uw fi ets wordt volledig ge-
controleerd en afgesteld. 
Draaiende delen worden 
gesmeerd en de veiligheid 
wordt gechecked. 
De fi ets wordt geheel ge-
reinigd en weer in perfecte 
staat afgeleverd.

Prijs in de acti eperiode t/m 
31 maart: 

Met klantenkaart en fi ets 
jonger dan 5 jaar betaalt u 
slechts: € 49,-.

De uitgebreide 
onderhoudsbeurt 
voor elektrische fi etsen.

Met een uitgebreide 
checklist worden alle 
aandachtspunten van de 
e-bike grondig nagelopen. 
De accu wordt deskundig 
getest met onze speciale 
accutester. 
(Indien mogelijk).

Prijs in de acti eperiode t/m 
31 maart: 

Met klantenkaart en fi ets 
jonger dan 5 jaar betaalt u 
slechts: € 69,-.

De uitgebreide 
onderhoudsbeurt 
voor elektrische fi etsen.

GRATIS Rookworst
Bij winterbeurt Goud, 
winterbeurt Zilver en 
de E-Bike APK krijgt u 

een heerlijke 
rookworst van Slagerij 
Taam helemaal GRATIS

 Specialiteit van deze week

Maandag t/m zondag geopend tot 18.00 uur en op vrijdag tot 19.00 uur

Zuideinde 2 - Volendam - Tel. 322 822

€ 8per bakje

,50 

 
Kabeljauw

uit de oven 

 

met aardappel 
mousseline 

gepofte gele biet en 
mosterddragonsaus 

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

Uit onderzoek is gebleken dat zingen goed is voor 
de mens, want als je zingt komen er in je lichaam 
stoffen vrij die zeer aangenaam zijn en je blij ma-
ken. 
Lachen een goede workout omdat je bij lachen 
maarliefst 17 gezichtsspieren gebruikt en je krijgt 
er minder rimpels van ! Daarom presenteert de 

L.O.V.E. in de week van 17 januari ‘ De Amazing 
Meezing week’ . De hele week van maandag t/m 
vrijdag in de nacht en overdag draaien we liedjes 
die je mee kunt zingen en waar je blij van wordt. 
Geen foute ‘ hits’. Wel leuke vrolijke popsongs die 
je door je nachtdienst of door je dagdienst helpen. 
Wil je zelf een vrolijke plaat aanvragen ? Dan kan 

dat al vanaf nu 
via that’s app. 
Het telefoon-
nummer is 
0299-369916.
Zing je met ons 
mee?

Ingezonden foto’s: Prachtige zonsopkomst aan de haven 
Tijdens een wandeling door Volendam 
spotte Jenny Smit een schilderachtige 
zonsopkomst. Rond de klok van half tien 
’s ochtends schoot ze de getoonde foto’s. 

Een felle, opkomende zon, een helder-
blauwe lucht met hier en daar een wolkje 
en het kenmerkende Volendammer decor. 

Het geheel zorgt voor een adembenemende 
compositie. De plaatjes gaan dorpsgenoten 
vast en zeker aanzetten ook een ochtend-
wandeling te maken, in de hoop een soort-
gelijk fenomeen te spotten. 
Heeft u ook mooie seizoenfoto’s gemaakt 
in de gemeente? Stuur ze dan door naar 
redactie@nieuw-volendam.nl. 

Op L.O.V.E. Radio is de Amazing Meezing week

Nieuw elan
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Sint Gerardusstraat 4 
 Tel: 0299 - 363627
Slagerijbakkertje.nl

AANBIEDINGEN (M.U.V. DAGRECLAME) GELDEN VAN DONDERDAG T/M ZATERDAG

BIEFSTUK IN BONEN VLEES SALADE                        

BAKKERTJE
S L A G E R I J

SINDS                              1942

DEZE WEEK IN DE AANBIEDING

 100 GRAM 1,40 1,30
 100 GRAM

LEVERWORSTJE & 
STUKJE METWORST

Donderdag Biefstukdag

1,85 17,50100
GRAM

PER
KILO

VASTE 

AANBIEDING

MAGER KALFSGEHAKT

VARKENSHAAS STOKBROODKIPROLLADE

EIGEN ROOKWORST

500 GRAM

4,50

 PER STUK1,55
 100 GRAM 3,50

PER STUK

2,50

 100 GRAM

STUKJE METWORST

SAMEN

5,95

KBO-nieuws
Afdeling 
Edam-Volendam
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Showroom: Hamerstraat 22 V Edam

Tel. 0299 - 32 23 33

www.interieurservicevolendam.nl

Kom vrijblijvend kijken naar onze geweldige collectie 
zonweringen, vitrages en overgordijnen.

Openingstijden:
Di t/m Vr middag  van 13.00 tot 18.00
Zaterdag               van 10.00 tot 13.00

Tevens voeren wij een uitgebreide collectie 
vloeren, tapijt, pvc, laminaat en houten vloeren.

morgen zijn we 
er nog dichterbij

iedereen verdient een morgen

✓ 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

Drogisterij Bodyfi t • Edammerweg 6
T 0299 402826 • www.bodyfi tvolendam.nl

IN JANUARI 

10% KORTING
OP ALLE PLANTAARDIGE 

EIWIT SHAKES VAN ORANGEFIT.

Drogisterij Bodyfi t • Edammerweg 6
T 0299 402826 • www.bodyfi tvolendam.nl

Kan dat wel 
allemaal 
financieel?
Ja dat kan. Bouw-
werken worden af-
geschreven over 
periodes van 40 
jaar. Met de rente 
die we nu betalen 
kost het ons bijna 
niets buiten de af-
schrijvingen. Pro-
jecten als de Kor-
snäs en de Maria 
Goretti en soort ge-
lijke  projecten 
door derden gerea-
liseerd hebben 
geen invloed op de 
financiën van de 
gemeente. Als de 
grond waarop bijv. 
woningbouwverenigingen willen 
bouwen zoals bij de Maria Goretti 
het geval is, moeten ze voor die 
grond gewoon betalen aan de ge-
meente. Het project de Korsnäs 
wordt door een project ontwikke-
laar gebouwd en die verkoopt de 
woningen. 

Hoe staan we er dan 
financieel voor?
In Edam-Volendam werken we 
met een Algemene Reserve, be-
stemmingsreserves en treffen we 
ook nog voorzieningen. Bestem-
mingsreserves worden gebruikt 
voor allerlei zaken die de ge-
meente uitvoert zoals, bestrating, 
wegen aanleg, baggeren enzo-
voort. Daar hoeft de gemeente 

niet voor te sparen, dat is al ge-
daan. Op dit moment heeft onze 
gemeente 61 miljoen euro liggen 
voor al die (lopende) zaken. Voor-
zieningen zijn gelden die apart 
gelegd worden voor zaken die 
misschien mis gaan lopen, maar 
dat weet je niet van te voren. We 
hebben dat een keer gehad toen 
de gemeente grond kocht en 
bouwrijp maakte aan de Oosthui-
zerweg en de Raad van State daar 
een streep doorheen haalden. 
Voor dit soort zaken hebben nu 4 
miljoen voor op de plank liggen. 
Dan hebben we nog 12 miljoen Al-
gemene reserve. Een spaarpot 
waar je wat uit kan halen en dat 
hebben we moeten doen voor de 
kosten van de corona crisis want 
in een recent verleden zat er heel 

wat meer in de Alge-
mene Reserve.

Jeugdzorg 
Overigens is er nog 
een andere oorzaak 
dat de Algemene Re-
serves terug lopen bij 
alle gemeenten. De 
jeugdzorg kost bak-
ken met geld. Eén per-
soon in de jeugdzorg 
kan zomaar eens # 
100.000, kosten maar 
ook nog veel meer als 
de behandelingen niet 
aanslaan. De regering 
vond het een aantal ja-
ren geleden dat het 
beter was dat de ge-
meenten die taak voor 
hen zouden moeten 
gaan uitvoeren. Zo ge-

zegd zo gedaan. Vanaf het begin 
liep het mis. De regering gaf na-
melijk niet de zak met geld mee 
die daarbij hoorde. Er werd met-
een een bezuiniging van gemaakt 
door het Rijk. Alle gemeenten in 
Nederland zitten in zak en as en 
vragen om meer geld. Velen krij-
gen de exploitatie niet meer rond. 
Veel kleine gemeente willen nu 
fuseren met grotere gemeente 
om hier aan te kunnen ontsnap-
pen.
Ondanks corona en de jeugdzorg 
krijgt ieder jaar de gemeente 
Edam-Volendam onmiddellijk 
een goedkeuringsstempel van de 
provincie en prijst voor ons solide 
begroting.
fractie@lijstkras.nl

Edam-Volendam staat er 
financieel heel goed voor

INGEZONDEN MEDEDELING

Er zijn 6 jaar voorbij gevlogen met deze coalitie 
en er is verschrikkelijk veel gebeurd. Kijkt maar 
eens om u heen wat er allemaal gebouwd en ge-
daan is. Van Friese  Vlaak tot kindcentrum en van 
gymstuif tot en met sporthal. In ons verkiezings-
programma kunt u het allemaal terug lezen. Vo-
lendam is drastisch veranderd door alle vernieu-

wingen. Maar ook aan zaken als bruggen, wegen, 
kades en lantarenpalen is volop gewerkt en de Ju-
lianaweg gaat binnenkort op de schop. Projecten 
die nu beginnen te lopen zijn o.a. woningbouw bij 
de Maria Goretti en woningbouw bij de Korsnäs; 
twee zeer langlopende projecten die door deze co-
alitie o.l.v. LijstKRAS vlot zijn getrokken. 

Opnieuw heeft het Edams Mu-
seum prachtige objecten aan 
haar collectie kunnen toevoegen 
dankzij schenkingen van bewo-
ners uit de gemeente. Stuk voor 
stuk objecten met historische 
waarde en een persoonlijk ver-
haal. Niet alleen de objecten zelf 
zijn van essentieel belang voor 
het Edams Museum, juist de 
unieke verhalen van de schen-
kers erbij, aangevuld met infor-
matie van de conservatoren ma-
ken het object zo bijzonder. 

1. Drie boeken van 
W.O.J. Nieuwenkamp

De schenking van Mw. Annie 
Smit-Kwakman in mei kwam uit 
de nalatenschap van haar man, 
kunst- en boekenliefhebber Klaas 
Smit ‘Solle’, die sinds 1979 alles 
verzamelde wat met Oud Volen-
dam en schilders uit die tijd te 
maken had. De schenking betreft 
drie boeken van de hand van kun-
stenaar W.O.J. Nieuwenkamp 
(1874-1950), over wie sinds juni 
de tentoonstelling Zwervend Ver-
werf Ik. W.O.J. Nieuwenkamp 

thuis in het Edams Museum is te 
zien. 
Bijzonder zijn twee van de drie 
delen van Bali en Lombok, een 
verzameling geïllustreerde reis-
herinneringen en studies omtrent 
land en volk, kunst en kunstnij-
verheid. Dit boek uit 1906/1910 is 
het meest gezochte werk van 
W.O.J. Nieuwenkamp. Er werden 
slechts 400 exemplaren gedrukt, 
allen gesigneerd door de kunste-
naar.

2. Pentekeningen van 
Cary Venselaar 

Cary Venselaar, de schrijver van 
het lijvige boek Alles voor de 
Kunst! (LM Publishers 2019), 
schonk in juni drie prachtige pen-
tekeningen van eigen hand. Op de 
bijzondere pentekeningen zijn De 
Kwakelbrug, het Gemeentelands-
huis Edam en Het Oudste Huisje 
van Edam in 1981 afgebeeld. De 
pentekeningen zijn allen gesig-
neerd. 
Op basis van Venselaars boek en 
kennis is de huidige tentoonstel-
ling in het Edams Museum ge-
maakt. Hij werkte ook mee aan de 

overdracht en implementatie van 
520 werken op papier in het Wa-
terlands Archief: de ‘bruikleen 
van de eeuw’ welke vanaf nu te 
zien is. 

3. Handgeschreven 
postkaart van 
De Zwerver van 
Nieuwenkamp

Paul van het Hek heeft onlangs 
voor onbepaalde tijd een handge-
schreven postkaart met een af-
beelding van De Zwerver van 
W.O.J. Nieuwenkamp in bruik-
leen gegeven. Paul is van Wilhel-
mina Dutch - Bult 7, de winkel vol 
kunst, antiek en vintage. 
De kaart dateert uit 1906 en is ge-
richt aan Mw. Van Rappard del 
Campo gen. Camp in Den Haag en 
geschreven door Bertha de Jongh.

Nieuwe aanwinsten Edams Museum

ANTWOORD ZWEEDSEPUZZEL

TRIANGEL

Puzzelwinnares Lida Sier neemt de cadeaubon in ontvangst van Bak-
kerij 2in1.

Puzzelwinnaar Lida Sier wint 
cadeaubon Bakkerij 2in1 
In de krant van vorige week stond weer de tweewekelijkse ‘Puzzel op 
Nivo’ afgedrukt, waar opnieuw vele puzzelaars aan hebben meege-
daan. 
Uit de ingezonden krantenknipsels werd maandag de opgeloste puzzel 
van Lida Sier getrokken. Zij had de juiste oplossing ‘Triangel’ inge-
vuld. Uit handen van een medewerker van Bakkerij 2in1 kreeg zij 
haar prijs aangereikt. 
In de Nivo van volgende week weer een nieuwe kruiswoordpuzzel, 
waarmee dan een cadeaubon van slagerij Runderkamp gewonnen kan 
worden.

Volendam Centraal keert 
terug met speciale gasten
Zaterdag 15 januari om 13.00 uur keren Frank Kes en Ad Heeman te-
rug bij L.O.V.E. Radio. Met hun programma ‘Volendam Centraal’ zul-
len de heren de luisteraars gedurende twee uur verblijden met prach-
tige muziek en leuke interviews. 
In deze eerste uitzending verwelkomen Frank en Ad de mannen van 
The Tribute to the Cats Band als speciale gasten. Luister en kijk zater-
dag tussen 13.00 en 15.00 uur dus naar L.O.V.E. Radio via www.rtv-
love.nl of via onze RTV LOVE-APP of DAB+, FM 106.6 of via de kabel 
bij Ziggo en KPN. Presentatie: Ad Heeman/Techniek: Frank Kes. Tot 
zaterdag! 

Frank Kes (l) en Ad Heeman terug bij L.O.V.E. Radio

Onderzoek naar oversterfte 
duldt geen uitstel
Seniorenorganisaties eisen actie van kabinet

Het kabinet moet per direct 
onafhankelijk onderzoek la-
ten doen naar de huidige 
oversterfte, vinden de geza-
menlijke ouderenorganisa-
ties. Het is onacceptabel dat 
de regering geen gehoor 
geeft aan een motie hierover 
van Pieter Omtzigt, die begin 
december Kamerbreed is 
aangenomen.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Ge-
pensioneerden, NOOM en KBO 
Brabant hebben in brief aan mi-
nister De Jonge om dit academi-
sche onderzoek gevraagd. Zij 
staan daarin niet alleen: de roep 
om een onafhankelijk onderzoek 
zwelt aan, maar het kabinet geeft 
niet thuis.
De afgelopen maanden zijn veel 
meer mensen overleden dan nor-
maal in deze periode. Ook was de 
oversterfte in Nederland hoger 
dan in ons omringende landen 
met ongeveer dezelfde vaccina-
tiegraad. In alle leeftijdsgroepen 
stierven meer mensen dan ver-
wacht, maar de stijging is het 
grootst in de leeftijdsgroepen bo-
ven de 65 jaar, blijkt uit cijfers 
van het CBS.
De makkelijke conclusie is dat de 
oversterfte komt door corona, 
maar uit de RIVM-statistieken 
komt naar voren dat dat maar een 
deel kan verklaren. In november 
bijvoorbeeld was de oversterfte 
3500 mensen. Het RIVM regi-
streerde in die maand 912 doden 
door corona. Eerder in de pande-
mie is al duidelijk geworden dat 
het werkelijke aantal coronado-
den hoger zal liggen, maar het 
kan niet de totale oversterfte ver-
klaren. Welke rol speelt de uitge-
stelde zorg hierin? En spelen an-
dere factoren zoals eenzaamheid 
mee?
Het is van het grootste belang om 
snel antwoord te krijgen op deze 
vragen, zodat er passende maat-
regelen kunnen worden genomen 
en iedereen de zorg kan krijgen 
die hij of zij nodig heeft.

Resultaten van 
het Actieplan 
Toegankelijkheid 
Betalingsverkeer
Alle MOB partijen constateerden 
25 november jl. dat er goede voor-
uitgang is geboekt. Er is een kern-
team met vertegenwoordigers 
van DNB, Betaalvereniging en de 
belangenorganisaties gevormd 
dat gesprekken heeft gevoerd 
met de vier grootbanken en met 
vertegenwoordigers van enkele 
belangenorganisaties en andere 
intermediaire instellingen. Ener-
zijds om een goed overzicht te 
krijgen van de huidige inspannin-
gen van de banken en van welk 
ander ondersteunend aanbod er 
van lokale instellingen zoals bibli-
otheken is. Anderzijds om een be-
ter beeld te krijgen van waar 
groepen gevormd om binnen ei-
gen kring invulling te geven aan 
het Actieplan Uit de gesprekken 
kwam naar voren dat de sluiting 
van filialen bij alle banken, be-
halve bij de Regiobank onom-
keerbaar is. Banken  in een kwets-
bare positie behoefte aan hebben 
en hoe voor hen de toegankelijk-
heid, inclusiviteit en bereikbaar-
heid van betaaldiensten kan wor-
den verbeterd. De belangen- 
organisaties hebben ook onder-
ling een speciale werkgroep heb-
ben zich wel gecommitteerd aan 
een sluitings- en communicatie-
protocol, waarin is vastgelegd dat 
er voorafgaande aan sluiting voor 
vervangende services moet wor-
den gezorgd en dat klanten hier-
over tijdig worden geïnformeerd. 
Iedere bank zet daarbij in op ei-
gen oplossingen. ING zet in op 
verdere uitbreiding van lokale 
servicepunten, terwijl ABN 
AMRO meer gelooft in de uitbrei-
ding van de financiële zorgcoa-
ches, telefonische hulpverlening 
en beeldbellen. De Rabo werkt 
met een mobiele zorgservice en 
een call center. De RegioBank 
werkt per definitie lokaal gericht 
en SNS zet in op persoonlijke 
klantteams gekoppeld aan de 
dichtstbijzijnde SNS winkel. Ban-
ken staan open voor lokale sa-
menwerking met bibliotheken, 
welzijnsorganisaties en belangen-
organisaties om de grote groep 
klanten met weinig digitale vaar-
digheden zo goed mogelijk bij te 
ondersteunen. Vrijwel alle ban-
ken hebben een voorlichtings- en 

educatief aanbod op (veilig) inter-
netbankieren. De banken willen 
graag signalen vanuit de doel-
groepen ontvangen over be-
staande knelpunten en mogelijke 
verbeteringen. Vanuit de belan-
genorganisaties is in de gesprek-
ken vooral aandacht gevraagd 
voor “onverwachte” digitale- en 
beleidsmatige ontwikkelingen en 
besluiten. Voorbeelden waren: 
het plotseling veranderen van de 
lay out van de website, de nieuwe 
2-staps verificatie en het updaten 
van apps. Ook is gewezen op de 
lange wachttijden bij de call cen-
ters en op de voorgestructureerde 
antwoorden die vaak niet of on-
voldoende inspelen op specifieke 
vragen van een klant, als contact 
wordt opgenomen met de callcen-
ters van de klantenservices. Op 
basis van de informatie van de 
banken en de uitkomsten van de 
gesprekken is het actuele aanbod 
van de banken voorlopig samen-
gebracht op een pagina van de 
website van de Betaalvereniging, 
Deze pagina wordt door het kern-
team regelmatig geupdate. Ook 
het digitale magazine Plusonline 
geeft op haar webpagina Geld & 
Recht een goede indruk van de in-
spanningen die de verschillende 
banken verrichten. De belangen-
organisaties hebben besloten om 
zelf een eigen monitoringsysteem 
te ontwikkelen om het ondersteu-
nende serviceaanbod van de ban-
ken duurzaam te monitoren en 
signalen vanuit de klantgroepen 
tijdig op te vangen en door te spe-
len naar de banken. Aan de ban-
ken is aangegeven dat de organi-
saties tijdig op de hoogte willen 
worden gesteld van nieuwe (digi-
tale) ontwikkelingen en bereid 
zijn hun expertise in te zetten om 
samen met banken mogelijke on-
gewenste uitvoeringsproblemen 
voor hun achterbannen te voorko-
men. Tenslotte is onderzocht op 
welke terreinen en met welke lo-
kale maatschappelijke instellin-
gen, zoals bibliotheken en wel-
zijnswerk, banken op lokaal 
niveau kunnen samenwerken om 
een beter afgestemd aanbod aan 
de groepen in een kwetsbare posi-
tie te bieden. In Rotterdam is in 
dat kader de pilot Ketenaanpak 
Online Bankieren gestart met de 
Openbare Bibliotheek Rotterdam. 
Met de Koninklijke Bibliotheek is 
gesproken over mogelijke samen-
werking in de Informatiepunten 
Digitale Overheid (IDO) die on-
langs in alle lokale bibliotheken 
zijn geopend en ook online te vin-
den zijn. 
Bron: Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl
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Kan dat wel 
allemaal 
financieel?
Ja dat kan. Bouw-
werken worden af-
geschreven over 
periodes van 40 
jaar. Met de rente 
die we nu betalen 
kost het ons bijna 
niets buiten de af-
schrijvingen. Pro-
jecten als de Kor-
snäs en de Maria 
Goretti en soort ge-
lijke  projecten 
door derden gerea-
liseerd hebben 
geen invloed op de 
financiën van de 
gemeente. Als de 
grond waarop bijv. 
woningbouwverenigingen willen 
bouwen zoals bij de Maria Goretti 
het geval is, moeten ze voor die 
grond gewoon betalen aan de ge-
meente. Het project de Korsnäs 
wordt door een project ontwikke-
laar gebouwd en die verkoopt de 
woningen. 

Hoe staan we er dan 
financieel voor?
In Edam-Volendam werken we 
met een Algemene Reserve, be-
stemmingsreserves en treffen we 
ook nog voorzieningen. Bestem-
mingsreserves worden gebruikt 
voor allerlei zaken die de ge-
meente uitvoert zoals, bestrating, 
wegen aanleg, baggeren enzo-
voort. Daar hoeft de gemeente 

niet voor te sparen, dat is al ge-
daan. Op dit moment heeft onze 
gemeente 61 miljoen euro liggen 
voor al die (lopende) zaken. Voor-
zieningen zijn gelden die apart 
gelegd worden voor zaken die 
misschien mis gaan lopen, maar 
dat weet je niet van te voren. We 
hebben dat een keer gehad toen 
de gemeente grond kocht en 
bouwrijp maakte aan de Oosthui-
zerweg en de Raad van State daar 
een streep doorheen haalden. 
Voor dit soort zaken hebben nu 4 
miljoen voor op de plank liggen. 
Dan hebben we nog 12 miljoen Al-
gemene reserve. Een spaarpot 
waar je wat uit kan halen en dat 
hebben we moeten doen voor de 
kosten van de corona crisis want 
in een recent verleden zat er heel 

wat meer in de Alge-
mene Reserve.

Jeugdzorg 
Overigens is er nog 
een andere oorzaak 
dat de Algemene Re-
serves terug lopen bij 
alle gemeenten. De 
jeugdzorg kost bak-
ken met geld. Eén per-
soon in de jeugdzorg 
kan zomaar eens # 
100.000, kosten maar 
ook nog veel meer als 
de behandelingen niet 
aanslaan. De regering 
vond het een aantal ja-
ren geleden dat het 
beter was dat de ge-
meenten die taak voor 
hen zouden moeten 
gaan uitvoeren. Zo ge-

zegd zo gedaan. Vanaf het begin 
liep het mis. De regering gaf na-
melijk niet de zak met geld mee 
die daarbij hoorde. Er werd met-
een een bezuiniging van gemaakt 
door het Rijk. Alle gemeenten in 
Nederland zitten in zak en as en 
vragen om meer geld. Velen krij-
gen de exploitatie niet meer rond. 
Veel kleine gemeente willen nu 
fuseren met grotere gemeente 
om hier aan te kunnen ontsnap-
pen.
Ondanks corona en de jeugdzorg 
krijgt ieder jaar de gemeente 
Edam-Volendam onmiddellijk 
een goedkeuringsstempel van de 
provincie en prijst voor ons solide 
begroting.
fractie@lijstkras.nl

Edam-Volendam staat er 
financieel heel goed voor

INGEZONDEN MEDEDELING

Er zijn 6 jaar voorbij gevlogen met deze coalitie 
en er is verschrikkelijk veel gebeurd. Kijkt maar 
eens om u heen wat er allemaal gebouwd en ge-
daan is. Van Friese  Vlaak tot kindcentrum en van 
gymstuif tot en met sporthal. In ons verkiezings-
programma kunt u het allemaal terug lezen. Vo-
lendam is drastisch veranderd door alle vernieu-

wingen. Maar ook aan zaken als bruggen, wegen, 
kades en lantarenpalen is volop gewerkt en de Ju-
lianaweg gaat binnenkort op de schop. Projecten 
die nu beginnen te lopen zijn o.a. woningbouw bij 
de Maria Goretti en woningbouw bij de Korsnäs; 
twee zeer langlopende projecten die door deze co-
alitie o.l.v. LijstKRAS vlot zijn getrokken. 

Opnieuw heeft het Edams Mu-
seum prachtige objecten aan 
haar collectie kunnen toevoegen 
dankzij schenkingen van bewo-
ners uit de gemeente. Stuk voor 
stuk objecten met historische 
waarde en een persoonlijk ver-
haal. Niet alleen de objecten zelf 
zijn van essentieel belang voor 
het Edams Museum, juist de 
unieke verhalen van de schen-
kers erbij, aangevuld met infor-
matie van de conservatoren ma-
ken het object zo bijzonder. 

1. Drie boeken van 
W.O.J. Nieuwenkamp

De schenking van Mw. Annie 
Smit-Kwakman in mei kwam uit 
de nalatenschap van haar man, 
kunst- en boekenliefhebber Klaas 
Smit ‘Solle’, die sinds 1979 alles 
verzamelde wat met Oud Volen-
dam en schilders uit die tijd te 
maken had. De schenking betreft 
drie boeken van de hand van kun-
stenaar W.O.J. Nieuwenkamp 
(1874-1950), over wie sinds juni 
de tentoonstelling Zwervend Ver-
werf Ik. W.O.J. Nieuwenkamp 

thuis in het Edams Museum is te 
zien. 
Bijzonder zijn twee van de drie 
delen van Bali en Lombok, een 
verzameling geïllustreerde reis-
herinneringen en studies omtrent 
land en volk, kunst en kunstnij-
verheid. Dit boek uit 1906/1910 is 
het meest gezochte werk van 
W.O.J. Nieuwenkamp. Er werden 
slechts 400 exemplaren gedrukt, 
allen gesigneerd door de kunste-
naar.

2. Pentekeningen van 
Cary Venselaar 

Cary Venselaar, de schrijver van 
het lijvige boek Alles voor de 
Kunst! (LM Publishers 2019), 
schonk in juni drie prachtige pen-
tekeningen van eigen hand. Op de 
bijzondere pentekeningen zijn De 
Kwakelbrug, het Gemeentelands-
huis Edam en Het Oudste Huisje 
van Edam in 1981 afgebeeld. De 
pentekeningen zijn allen gesig-
neerd. 
Op basis van Venselaars boek en 
kennis is de huidige tentoonstel-
ling in het Edams Museum ge-
maakt. Hij werkte ook mee aan de 

overdracht en implementatie van 
520 werken op papier in het Wa-
terlands Archief: de ‘bruikleen 
van de eeuw’ welke vanaf nu te 
zien is. 

3. Handgeschreven 
postkaart van 
De Zwerver van 
Nieuwenkamp

Paul van het Hek heeft onlangs 
voor onbepaalde tijd een handge-
schreven postkaart met een af-
beelding van De Zwerver van 
W.O.J. Nieuwenkamp in bruik-
leen gegeven. Paul is van Wilhel-
mina Dutch - Bult 7, de winkel vol 
kunst, antiek en vintage. 
De kaart dateert uit 1906 en is ge-
richt aan Mw. Van Rappard del 
Campo gen. Camp in Den Haag en 
geschreven door Bertha de Jongh.

Nieuwe aanwinsten Edams Museum
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UIT DE NIEUW-VOLENDAM VAN 25 JAAR GELEDEN

Kees van de Waffel ontwierp reddings-
slee van roestvrijstaal, voorzien van 
kastje met nooduitrusting/deken 
Nico Koning laat de nieuwste aanwinst zien van de IJsclub. Een 
tweepersoonsreddingsslee, geheel naar eigen ontwerp van Kees van 
de Waffel. Hiervan is er eentje in Nederland en die hebben we hier. 
Mochten ergens gewonden vallen op de uitgestrekte Gouwzee, dan 
kunnen die hiermee snel en doeltreffend worden afgevoerd. Er zit 
zelfs een lange trekstang aan, waarmee hij achter een auto, veger of 
bromfiets gekoppeld kan worden. In het kastje bevindt zich een 
nooduitrusting voor eerste hulp en een deken om het slachtoffer 
warm te houden. 

Keesje Molenaar 
bij Paul de Leeuw
Onze dorpsgenoot Kees Molenaar 
was zaterdagavond in heel Neder-
land te zien in het tv-programma 
van Paul de Leeuw. 
Dit naar aanleiding van het recla-
mefilmpje waarin deze sympa-
thieke jonge Volendammer op-
trad. 

Sport is meer: bijvoorbeeld ook de gezelligheid 
onder elkaar

Handbal Dames C5 vertrekt 
voor spannende wedstrijd

Een vrijwel dagelijks tafereel bij het vertrekpunt Apotheek, dat 
steeds opnieuw laat zien dat er altijd weer mensen zijn die zich vrij-
willig inzetten voor onze jeugd. 
Chauffeur Eric Keizer, zich terdege ervan bewust dat hij een kost-
bare lading vervoert, zou extra oplettend rijden wegens de ijzelmel-
ding en had daarom wat extra tijd voor de rit uitgetrokken. Aan de 
triomfantelijke blik te zien waren de dames al overtuigd van hun 
overwinning. Vóórin: Willeke Zwarthoed en Wendy Kil, en achterin: 
Eva Veerman (die de meeste goals heeft gemaakt); Madeleine Plat; 
Marja Veerman; Wendy Mooyer; Gezina Schilder; Margareth Ko-
ning; Eline Jonk en Cathy Braan. 

De klap van zijn dichtslaande 
deur was voldoende om de auto 
van Richard Stein aan ’t zuilen te 
krijgen. 
Met een havenpaal in zijn ver-
splinterende zijraampje gedrukt, 
bleef de pechvogel hangen op het 
randje van de kade. Een spekta-
kel om te zien. 

Kom op jongens, we zijn veel 
sterker dan we denken!
Een paar behulpzame schaatsers 
vonden dat ze een vierde deel van 
het rijklaar gewicht met een paar 
sterke mannen toch immers ge-
makkelijk konden optillen. 
Zo kwam er aan het beteuterd 
wachten in de kille ochtendmist 

een vrolijk einde. De politie die 
het rampenplan al in werking 
hadden gezet, konden via de mo-
bilofoon Griep opbellen dat hij 
met zijn takelwagen niet hoefde 
te komen. Stein kon zijn nog 
koude motor starten en wegrij-
den. Extra voorzichtig! Want het 
was spekglad. 

Richard Stein eerste slachtoffer van gladheid

Jan Dekker liet elke 
dag 12 flippen met 
kroket brengen bij 
kleumende EHBO-ers 
in de ijstent
De EHBO was voortdurend aan-
wezig bij de Gouwzeetocht. Bij 
toerbeurt was er iemand beschik-
baar in de koek-en-zoopie-tent. 
‘Liever niet!’ is haar vaste ant-
woord als men haar vraagt wat ze 
doet. ‘Liever niet, dat ik in actie 
hoef te komen, want dan is er 
leed’, zegt de EHBO-ster. 

Het lijkt of heel het leven meteen verplaatst wordt 
naar het zee-ijs. Alles wordt daarvoor opzij gescho-

ven. Zelfs al waagt men het er niet meer op om te 
gaan rijden, dan kan men altijd nog op het ijs lopen. 

Met ijs op zee kun je toch niet in huis blijven zitten!??
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Jaap de Boer is orthopedisch 
schoentechnicus van Voetpro en 
bespreekt elke maand in deze 
rubriek veel voorkomende voet-
klachten.
Het nieuwe jaar is weer be-
gonnen en veel mensen heb-
ben het voornemen om het 
overtollige gewicht van de 
feestdagen en de overtollige 
Corona-calorieën ervan af te 
wandelen, hardlopen of te 
sporten en, er weer sportief 
tegenaan te gaan. 
Om fit aan de start te verschijnen 
zal er conditie worden opgebouwd 
door onder andere hardlopen en 
duurlopen. Het is raadzaam in 
een rustig tempo te beginnen om 
de ongeoefende spieren en ban-
den niet te veel te belasten. Het 
komt regelmatig voor dat er na 
enige tijd pijnklachten in de buurt 
van het scheenbeen ontstaan zgn. 
shinsplints. 

Scheenbeenirritatie of shinsplint 
is een overbelastingblessure 
welke geleidelijk ontstaat. Deze 
vorm van overbelasting ontstaat, 
doordat er bij voortduring met 
grote kracht aan de spier getrok-
ken wordt, die zich op die plaats 
aan het scheenbeen vasthecht 
(achterste scheenbeenspier). Die 
spier zit ook vast aan de voetboog. 
Als de voetboog tijdens het hard-
lopen afplat, dan komt er grote 
kracht te staan op die plaats waar 
die spier vasthecht aan het 
scheenbeen. Die plek kan zeer 
pijnlijk zijn. Het kan zelfs zo erg 
worden, dat die ontstoken raakt. 
Bij hardlopen is dit de meest 
voorkomende blessure. Scheen-
beenklachten genezen meestal 
langzaam. 
De oorzaak van shin splints is al-
tijd overbelasting. De aanleiding 
kan zijn, dat de (hard-)loper over-
proneert (het teveel naar binnen 
zwikken van de voet tijdens de 
landing van de voet op de grond); 
of dat de voetboog te slecht ge-
steund wordt. 
Het teveel naar binnen zwikken, 
de zgn. ‘over pronatie’ wordt nooit 
correct verholpen met een ste-
vige wandelschoen of anti-prona-
tie schoen (welke in de meeste 
gevallen zelfs teveel corrigeert) , 
maar wel met een neutrale schoen 
met een aangepast voetbed en 
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3 GRAHAM’S FINE RUBY 
OF TAWNY PORT PORTUGAL
Fijne toegankelijke Ruby of 
Tawny van tophuis Graham’s.

PER FLES 9,99

GRAHAM’S FINE RUBY 
PORTUGAL

Fijne toegankelijke Ruby of 

GRAHAM’S FINE RUBY GRAHAM’S FINE RUBY 
PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL

ACTIEACTIEACTIEWEEK

DRANKEN
MERRYS WHITE CHOCOLATE 0,7 12,99

JÄGERMEISTER 0,7 11,99

CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 0,7 10,99

SMIRNOFF VODKA 0,7 10,50

ERISTOFF RED 0,7   8,99

PARADE VIEUX LTR 11,50

SONNEMA BEERENBURG LTR 11,99

LEFFE WINTERBIER 0,33              1,49

1 LES BERTHOLETS 
CHARDONNAY FRANKRIJK
Goudgeel. Aroma van 
perzik. Lekker boterig.

PER FLES 6,50

2 DE STEFANI VENEZIA 
ITALIË
Rijp vol en zacht. Blend
van merlot en cab/sauv.

PER FLES 9,99

5 APOTHIC RED
USA
Zacht, toegankelijk en fruitig. 
Prijswinnende blend.

PER FLES 9, 99

6  EPICURO PRIMITIVO
PUGLIA ITALIË
Vol, rijk en tegelijk
zacht van smaak.

PER FLES 6,99

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

PER FLES 5,99

Ook een leuke spreuk? Mail naar: ron@nieuw-volendam.nl

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

TEGEL v/dSPREUK  WEEK
losers hebben een excuus, 

winnaars een plan.

 

Scheenbeenirritatie of shinsplint zijn aanvullende, therapeutische 
maatregelen noodzakelijk.

Behandeling
Om een scheenbeenirritatie te 
voorkomen of de gevolgen ervan 
te verhelpen kan een ondersteu-
nend voetbed soelaas bieden. Veel 
van de voetstandafwijkingen bij 
shin splint  kunnen met behulp 
van een ondersteunend of corri-
gerend voetbed of steunzool wor-
den verholpen. De correctie of 
ondersteuning wordt onder het 
doorgezakte lengtegewelf aange-
bracht. Deze correctie zorgt er-
voor dat de kanteling van het hiel-
been wordt verminderd. 
Daarnaast is het dragen van 
schoenen met een stevig contre-
fort, hielversteviging, noodzake-
lijk. Een neutrale schoen met on-
dersteunend voetbed werkt vaak 
beter dan een anti-pronatie 
schoen; de correctie in deze 
schoenen is vaak te hoog en de 
stand van de schoenen heeft een 
nadelig effect op het onderbeen 
en knie. Het dragen van steunzo-
len  kan een eerste stap tot ver-
mindering of verdwijning van uw 
klachten zijn. 

Vergoedingen 
zorgverzekering
De meeste zorgverzekeraars ver-
goeden, afhankelijk van uw polis, 
b.v. ONVZ Optifit, in 2022 sport 
steunzolen met uitgebreide ana-
lyse geheel uit uw aanvullende 
verzekering. Deze vergoedingen 
komen niet ten laste van uw eigen 
risico; dit betekent dat u niet 
eerst # 385,- aan zorgkosten moet 
maken om voor vergoeding in 
aanmerking te komen; uw steun-
zolen zijn in principe dus GRA-
TIS!
Mogelijk heeft u naar aanleiding 
van dit artikel nog vragen neem 
dan contact op met Voetpro.nl, uw 
voet-schoenspecialist; 315903. 
Tot de volgende maand.

Trotse moeder Lidy met haar dochter Lynn (de ‘Baby van de Maand’) 
bij Gerro & Esther.

Lynn Maria Bond ‘Baby van de Maand’
Uit de geboortekaartjes die in december gedrukt zijn bij Drukkerij 
Nivo werd het kaartje getrokken van Lynn Maria Bond, die daar-
mee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Lynn is het dochtertje 
van Dick en Lidy Bond.  
Lynn zag het levenslicht op vrijdag 17 december en woog bij de ge-
boorte 3478 gram. Door Bloembinderij Roses & More uit de Burg. van 
Baarstraat werd voor de trotse ouders weer een fraai bloemstuk sa-
mengesteld. Uit handen van DA Drogisterij & Parfumerie Gerro & 
Esther in De Stient, kreeg de familie Bond een rijkelijk met cadeau-
tjes gevulde pampertaart aangeboden. Vanaf deze plaats nog onze 
hartelijke gelukwensen.
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W. van der Knoopdreef 1

1132 KN  Volendam

Telefoon: 0299-398398

Email: info@edam-volendam.nl

www.edam-volendam.nl

Ondernemend en betrokken.

Op de site van de gemeente:
• Gevonden en verloren voorwerpen 

vindt u op onze website edam-volen-
dam.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, om-
gevingsvergunningen, verordeningen 
of wijzigingen van bestaande verorde-
ningen maken we bekend in het digitaal 

gemeenteblad. 
Deze bekendmakingen van onze 
gemeente kunt u raadplegen op: zoek.
o�  cielebekendmakingen.nl.

Op woensdag 16 maart worden de gemeente-
raadsverkiezingen gehouden. Ook kunnen 
kiezers al op maandag 14 en dinsdag 15 maart 
hun stem uitbrengen in de zogenoemde 
vroegstembureaus. Op deze drie dagen wor-
den diverse locaties in onze gemeente inge-
richt als stembureau. 

Aanmelden
Wij zijn op zoek naar inwoners uit onze ge-
meente die ouder zijn dan 18 jaar en die op een 
stembureau willen zitten. Is dit iets voor jou? 
Meld je dan aan via edam-volendam.nl/regi-
streer. 

Algemene informatie
• Per stembureau zijn er vijf leden. Tussen 
07.30 en 21.00 uur is het stembureau geopend. 
Na 21.00 uur worden de stemmen geteld. De 
stemmen van de vroegstembureaus worden ’s 
avonds niet geteld. Dat gebeurt op 16 maart 
2022 overdag.
• Elk stembureaulid krijgt een vergoeding van 
bruto € 175,-. Voorzitters krijgen een vergoe-
ding van bruto € 225,- en tellers een vergoeding 
van  bruto €45,-
• Er worden coronamaatregelen toegepast zo-
als kuchschermen, 1,5 meter afstand houden, 
mondkapje dragen en desinfecteren.
• Wij vinden het belangrijk dat stembureaule-
den over voldoende kennis en professionaliteit 
beschikken om hun taken te kunnen doen. 
Daarom hoort bij elke verkiezing ook een digi-
tale training.

Stembureauleden 
gezocht

3 januari 2022

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona-onderwijs

of bel 0800-1351 

Coronaregels in het primair en voortgezet 
onderwijs vanaf 10 januari

Primair onderwijs

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van 
elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het 
advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zel�est. 

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een 
mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag 
het mondkapje af.

Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar 
school.

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est.

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit 
huis. Vergaderingen zijn online.

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet 
anders kan.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan. 

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk  gescheiden. 

Voortgezet onderwijs

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van 
elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 
keer per week te testen met een zel�est.  

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est. 

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit 
huis. Vergaderingen zijn online.

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich 
door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.  

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet 
anders kan.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan.

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden.

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Vanaf 10 januari 2022 zijn basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs open. 
Volgens het OMT is dat verantwoord.

De meeste jongeren in Edam-
Volendam zien een koopwoning 
als totaal onbereikbaar. En een 
huurwoning als te duur. Toch 
willen ze graag in hun gemeente 
blijven wonen. De overweldi-
gende meerderheid vindt dat ge-
meente meer betaalbaar moet 
bouwen en van de meerderheid 
onder de jongeren mag dat ook 
in het groen.

Dit zijn de opvallende conclusies 
van de enquête over huisvesting 
die de PvdA in december hield on-
der jongeren. PvdA-raadslid Pim 
Bliek: “Zes jaar geleden stelden 
we ook deze vragen. De reacties 
zijn nu veel massaler en wanhopi-
ger. De resultaten zijn behoorlijk 
representatief en kunnen goed 
gebruikt worden voor het ge-
meentelijk huisvestingsbeleid.”

Thuiswonend bij ouders
Van de 352 jongeren die reageer-
den woont bijna de helft in Volen-
dam, een kwart in Edam, en 15% 

in de Zeevang, waarvan twee-
derde niet in Oosthuizen. Bijna 
driekwart van de jongeren woont 
nog thuis bij de ouders. Een klein 
aantal bewoont al een woning, 
waarvan de meesten een huur-

huis in de vrije – dus veelal dure 
– huursector. Ze geven aan geen 
reële ‘woonstart’ te kunnen ma-
ken.

Verschillen in kernen

Naast overeenkomsten zijn er ook 
per kern verschillen. Zo zoekt 
bijna 30% in Edam een sociale 
huurwoning. De Volendammer 
jongeren willen veelal een koop-
woning; slechts 9% zoekt een so-
ciale huurwoning. De meesten 
gaan voor een huis tussen de 2 en 
2,5 ton. Zij die reageren zijn ge-
middeld jonger dan de Edamse 
jongeren. Dit geldt ook voor de 
jongeren uit Oosthuizen. Onder 
hen zoekt ook 70% een koopwo-
ning en 13% een sociale huurwo-
ning. Opvallend is dat twee-derde 
in Oosthuizen niet meer dan 2 ton 
kan of wil betalen. Deze getallen 
gaan ook op voor de overige dor-
pen uit de Zeevang en de Purmer.

Bouwen in het groen
Op de stelling: ‘Ik wil het groen in 
onze gemeente koste wat kost be-
houden, ook als dat betekent dat 
we daar geen woningen kunnen 

bouwen’, dan vindt ruim 30% het 
lastig om te antwoorden of geeft 
geen antwoord. 20% vindt bou-
wen in het groen niet bespreek-
baar en bijna de helft van de res-
pondenten wel.
Pim Bliek: “De enquête geeft 
goed aan hoe hoog het water jon-
geren aan de lippen staat. Zo zeg-
gen ze geen gezin te kunnen stich-
ten, terwijl hun biologische klok 
verder tikt. En dat woningen van 
5 ton echt geen starterswoningen 
zijn. We moeten hun noodkreten 
en suggesties serieus nemen. Dat 
verdienen ze. We moeten uitgaan 
van hun wensen en mogelijkhe-
den. Daar moet de gemeente echt 
veel meer aan doen.”
Het rapport met de stellingen en 
alle reacties van de jongeren is 
donderdag aangeboden aan de 
wethouders Schütt, Runderkamp 
en Tuijp.
PvdA Edam-Volendam

Helft jongeren geeft groen op voor woning

Komt u hier uit de regio? Dan kunt 
u foto’s insturen voor de jaarlijkse 
fotowedstrijd. 

Gemeentegids
Voor onze folders, brochures, web-

site en de gemeentegids zoeken we 
foto's uit de samenleving die zijn 
gemaakt in onze gemeente.De win-
nende foto komt op de cover van de 
gemeentegids. En de nummers een, 
twee en drie krijgen een leuke prijs. 

Voor de binnenkant van de gemeen-
tegids kiest onze vakkundige jury 
ook een aantal foto's uit. 

Thema
Het thema van dit jaar is: 

'Wonen, werken en recreëren 
in onze gemeente'.
Doe mee en stuur uw foto’s voor 15 
januari 2022 naar: fotowedstrijd@
edam-volendam.nl. Vergeet niet uw 
naam, e-mailadres en telefoon-
nummer te vermelden.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op de site: edam-vo-
lendam.nl/fotowedstrijd.

Doe mee met de fotowedstrijd 2022!
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W. van der Knoopdreef 1

1132 KN  Volendam

Telefoon: 0299-398398

Email: info@edam-volendam.nl

www.edam-volendam.nl

Ondernemend en betrokken.

Op de site van de gemeente:
• Gevonden en verloren voorwerpen 

vindt u op onze website edam-volen-
dam.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, om-
gevingsvergunningen, verordeningen 
of wijzigingen van bestaande verorde-
ningen maken we bekend in het digitaal 

gemeenteblad. 
Deze bekendmakingen van onze 
gemeente kunt u raadplegen op: zoek.
o�  cielebekendmakingen.nl.

Op woensdag 16 maart worden de gemeente-
raadsverkiezingen gehouden. Ook kunnen 
kiezers al op maandag 14 en dinsdag 15 maart 
hun stem uitbrengen in de zogenoemde 
vroegstembureaus. Op deze drie dagen wor-
den diverse locaties in onze gemeente inge-
richt als stembureau. 

Aanmelden
Wij zijn op zoek naar inwoners uit onze ge-
meente die ouder zijn dan 18 jaar en die op een 
stembureau willen zitten. Is dit iets voor jou? 
Meld je dan aan via edam-volendam.nl/regi-
streer. 

Algemene informatie
• Per stembureau zijn er vijf leden. Tussen 
07.30 en 21.00 uur is het stembureau geopend. 
Na 21.00 uur worden de stemmen geteld. De 
stemmen van de vroegstembureaus worden ’s 
avonds niet geteld. Dat gebeurt op 16 maart 
2022 overdag.
• Elk stembureaulid krijgt een vergoeding van 
bruto € 175,-. Voorzitters krijgen een vergoe-
ding van bruto € 225,- en tellers een vergoeding 
van  bruto €45,-
• Er worden coronamaatregelen toegepast zo-
als kuchschermen, 1,5 meter afstand houden, 
mondkapje dragen en desinfecteren.
• Wij vinden het belangrijk dat stembureaule-
den over voldoende kennis en professionaliteit 
beschikken om hun taken te kunnen doen. 
Daarom hoort bij elke verkiezing ook een digi-
tale training.

Stembureauleden 
gezocht

3 januari 2022

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona-onderwijs

of bel 0800-1351 

Coronaregels in het primair en voortgezet 
onderwijs vanaf 10 januari

Primair onderwijs

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van 
elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het 
advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zel�est. 

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een 
mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag 
het mondkapje af.

Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar 
school.

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est.

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit 
huis. Vergaderingen zijn online.

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet 
anders kan.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan. 

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk  gescheiden. 

Voortgezet onderwijs

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van 
elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 
keer per week te testen met een zel�est.  

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est. 

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit 
huis. Vergaderingen zijn online.

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich 
door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.  

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet 
anders kan.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan.

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden.

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Vanaf 10 januari 2022 zijn basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs open. 
Volgens het OMT is dat verantwoord.

De meeste jongeren in Edam-
Volendam zien een koopwoning 
als totaal onbereikbaar. En een 
huurwoning als te duur. Toch 
willen ze graag in hun gemeente 
blijven wonen. De overweldi-
gende meerderheid vindt dat ge-
meente meer betaalbaar moet 
bouwen en van de meerderheid 
onder de jongeren mag dat ook 
in het groen.

Dit zijn de opvallende conclusies 
van de enquête over huisvesting 
die de PvdA in december hield on-
der jongeren. PvdA-raadslid Pim 
Bliek: “Zes jaar geleden stelden 
we ook deze vragen. De reacties 
zijn nu veel massaler en wanhopi-
ger. De resultaten zijn behoorlijk 
representatief en kunnen goed 
gebruikt worden voor het ge-
meentelijk huisvestingsbeleid.”

Thuiswonend bij ouders
Van de 352 jongeren die reageer-
den woont bijna de helft in Volen-
dam, een kwart in Edam, en 15% 

in de Zeevang, waarvan twee-
derde niet in Oosthuizen. Bijna 
driekwart van de jongeren woont 
nog thuis bij de ouders. Een klein 
aantal bewoont al een woning, 
waarvan de meesten een huur-

huis in de vrije – dus veelal dure 
– huursector. Ze geven aan geen 
reële ‘woonstart’ te kunnen ma-
ken.

Verschillen in kernen

Naast overeenkomsten zijn er ook 
per kern verschillen. Zo zoekt 
bijna 30% in Edam een sociale 
huurwoning. De Volendammer 
jongeren willen veelal een koop-
woning; slechts 9% zoekt een so-
ciale huurwoning. De meesten 
gaan voor een huis tussen de 2 en 
2,5 ton. Zij die reageren zijn ge-
middeld jonger dan de Edamse 
jongeren. Dit geldt ook voor de 
jongeren uit Oosthuizen. Onder 
hen zoekt ook 70% een koopwo-
ning en 13% een sociale huurwo-
ning. Opvallend is dat twee-derde 
in Oosthuizen niet meer dan 2 ton 
kan of wil betalen. Deze getallen 
gaan ook op voor de overige dor-
pen uit de Zeevang en de Purmer.

Bouwen in het groen
Op de stelling: ‘Ik wil het groen in 
onze gemeente koste wat kost be-
houden, ook als dat betekent dat 
we daar geen woningen kunnen 

bouwen’, dan vindt ruim 30% het 
lastig om te antwoorden of geeft 
geen antwoord. 20% vindt bou-
wen in het groen niet bespreek-
baar en bijna de helft van de res-
pondenten wel.
Pim Bliek: “De enquête geeft 
goed aan hoe hoog het water jon-
geren aan de lippen staat. Zo zeg-
gen ze geen gezin te kunnen stich-
ten, terwijl hun biologische klok 
verder tikt. En dat woningen van 
5 ton echt geen starterswoningen 
zijn. We moeten hun noodkreten 
en suggesties serieus nemen. Dat 
verdienen ze. We moeten uitgaan 
van hun wensen en mogelijkhe-
den. Daar moet de gemeente echt 
veel meer aan doen.”
Het rapport met de stellingen en 
alle reacties van de jongeren is 
donderdag aangeboden aan de 
wethouders Schütt, Runderkamp 
en Tuijp.
PvdA Edam-Volendam

Helft jongeren geeft groen op voor woning

Komt u hier uit de regio? Dan kunt 
u foto’s insturen voor de jaarlijkse 
fotowedstrijd. 

Gemeentegids
Voor onze folders, brochures, web-

site en de gemeentegids zoeken we 
foto's uit de samenleving die zijn 
gemaakt in onze gemeente.De win-
nende foto komt op de cover van de 
gemeentegids. En de nummers een, 
twee en drie krijgen een leuke prijs. 

Voor de binnenkant van de gemeen-
tegids kiest onze vakkundige jury 
ook een aantal foto's uit. 

Thema
Het thema van dit jaar is: 

'Wonen, werken en recreëren 
in onze gemeente'.
Doe mee en stuur uw foto’s voor 15 
januari 2022 naar: fotowedstrijd@
edam-volendam.nl. Vergeet niet uw 
naam, e-mailadres en telefoon-
nummer te vermelden.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op de site: edam-vo-
lendam.nl/fotowedstrijd.

Doe mee met de fotowedstrijd 2022!
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Volop aandacht, kansen 
en keuzes! 
Ga jij de uitdaging aan?

Open Dag 2022

Heb jij onze Digitale Open Dag al gezien?
Bezoek hem nu via donboscocollege.com/open-dag-2022

NIEUW:NIEUW:NIEUW:
Maak virtueel Maak virtueel Maak virtueel Maak virtueel Maak virtueel Maak virtueel 

kennis met kennis met kennis met kennis met kennis met kennis met kennis met kennis met kennis met 
onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!onze school!

Bezoek onze open Dag!

In deze nieuwe rubriek deelt de Nivo-redactie om de week leuke en komische 
anekdotes met de lezers. De verhaaltjes zijn veelal vergaard onder het genot 
van een koud glas bier. Zie het daarom als kroegpraat of als praathuisjespraat. 
Over het algemeen genomen heeft de gemiddelde Volendammer er geen 
moeite mee een gebeurtenis iéts te romantiseren, een gewoonte die ongetwij-
feld ontstaan is na de vele bedakkerijen van de vissende en bouwende voorva-
deren. We willen de lezer daarom vragen om deze rubriek met die wetenschap 
in het achterhoofd tot zich te nemen. Daarbij wordt voor sommige personages 
in plaats van de daadwerkelijke naam een alias gebruikt. 
Uiteraard willen we de lezer tevens aanmoedigen om leuke anekdotes en star-
reke veraole met de redactie te delen. Stuur uw favoriete anekdotes naar ke-
vin@nieuw-volendam.nl

Vroeger was ’t koud

‘Starreke Veraole en visserslatijn’

Jaren terug, tijdens een seizoen met 
een uiterst strenge winter, kwam het 
personeel van een garnalenfabrikant in 
Edam rond vijf voor één ’s middags 
weer binnendruppelen in de kleed-
ruimte. Zoals gebruikelijk was het vol-
tallige Volendamse team tijdens de 
middagpauze naar huis geweest. Ze 
maakten graag gebruik van de moge-
lijkheid om even te ontsnappen aan de 
kou van de vriescellen waarin ze hun 
dagen sleten. 
Even een krap uurtje genieten van een 
warme maaltijd en het comfort dat hun 
thuisomgeving ze bood. Maar dan brak 
altijd dat onvermijdelijke moment 
weer aan. Rennend naar de auto door 
de sneeuw en de snijdende kou, om 
weer terug te rijden naar die ene plek 
waar het nóg kouder was dan buiten. In 
de kleedruimte was de sfeer dat sei-
zoen bedrukt, het was simpelweg té 
koud. De enige die geen last van de kou 
leek te hebben was wijlen Jan Tol ‘Zak’. 
Waar iedereen het onbehagelijke ge-
voel van koude voeten in ijskoude, 

natte laarzen te steken, verbeet, stapte 
Jan fluitend in zijn laarzen. En dan 
werd de mars gemaakt. Met iedere stap 
in de richting van de cellen werd de 
aanwezigheid van de vrieskou meer 
voelbaar. Een vakantiehulp leek niet te-
gen de temperatuur opgewassen. 
Met een nauwelijks hoorbare, bibbe-
rige stem zei hij: ‘Jezus…. Zo…. Koud…’ 
Jan ‘Zak’ keek op en zei: ‘Ven je dut 
koud? Vroeger was ’t koud, toen we 
véér de botter uit muste zwumme om ’t 
ijs weg te hakke. Toen de kratjes bier 
nag van hout wasse en we deer muste 
drinke om de kachel warm te houwe.’ 
De vakantiehulp keek hem verbaasd 
aan, zichzelf afvragend of Jan over-
dreef of de waarheid sprak. 
De rest van de mannen bulderden van 
het lachen. Jan was een meester in sar-
casme én humor. Met één of twee uit-
spraken wist hij binnen tien seconden 
de moraal te verbeteren. Helaas is Jan 
veel te vroeg overleden, maar zijn uit-
spraken zullen altijd verteld blijven 
worden. 

GEBOREN
26-12-2021: Lina, d.v. P.M. 

Paul en J.R. Balvert
28-12-2021: Joep, z.v. T. 

Fanger en M. Keuning

OVERLEDEN
22-12-2021: Gerardus Vin-

centiusde Boer, oud 77 
jaar, e.v. G>J. Karhof

23-12-2021: Maria Christina 
Clemens Zwarthoed, oud 
82 jaar, e.v. C.J. Kwak-

man
23-12-2021: Margaretha 

Christina Maria Steur, 
oud 78 jaar, e.v. T.H.M. 
Bond

27-12-2021: Alida Maria Cle-
mentina Bond, oud 79 
jaar, e.v. J.J.M. Schilder

29-12-2021: Maria Helmina 
Josefa Marijke de Frai-
ture, oud 65 jaar

30-12-2021: Pieter Hors-
meier, oud 94 jaar, w.v. G. 
Roos  

31-12-2021: Jacobus Butter, 
oud 83 jaar, e.v.  E. Veer-
man

01-01-2022: Willy Annie 
Huiberts, oud 84 jaar, 
w,v, J. Haan

06-01-2022: Jacoba Gerarda 
Susanna Klippel, oud 87 
jaar, w.v. C.A. Jansen

UITSCHRIJVEN
Besluit tot uitschrijven uit 
Nederland.
Uit onderzoek van de Sectie 
Publiek is gebleken dat on-
derstaande personen niet 
meer wonen op het adres 
waar zij volgens de Basisre-
gistratie Personen staan in-
geschreven. Het college 
heeft besloten de bijhou-
ding van de persoonslijsten 
van deze personen op te 
schorten. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet 
meer in Nederland staan in-
geschreven.
• E. Horváth, 09-07-1990, 

Datum uitschrijving: 23-
12-2021

• R.J. Bacsó, 17-06-1988, 
Datum uitschrijving: 23-
12-2021

In de brievenbus van de Nivo-redactie lag 
van de week een mooie verrassing te wach-
ten. Namelijk een historisch krantenknip-
sel met bijbehorende foto’s. Op één van de 
foto’s bij het artikel staat een groepje Vo-
lendammer jongens afgebeeld in 1950. 
Deze tekst is erbij te lezen: ,,Hebt u de 
Noordzee wel eens dichtgevroren gezien? 
Dat kon in 1929, en daarna nog één keer, in 

januari 1963. Iedereen wilde toen de ‘ijs-
zee’ bekijken, wat een enorme verkeers-
chaos opleverde. Na één dat was toen de 
pret al voorbij, toen een harde westenwind 
de vastgevroren schotsen weer los-blies. 
Het vroor wel erg streng in die dagen. In 
Joure werd de Siberische temperatuur van 
-21 graden gemeten.”

Ingezonden: 
Schaatsende Volendammers in 1950
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WWW.CBWEDAMVOLENDAM.NL WWW.PXVOLENDAM.NL

VOOR JONGEREN

THEMA ZIEK EN GEZOND
Op de dreumesgroep wordt het verhaal van “Zaza 
speelt doktertje” voorgelezen. Daarna spelen het 
verhaaltje na. De kinderen vinden het zeer interessant 
om de dokter te zijn. Zo leren ze de woorden dokter, 
pleister, stethoscoop, verband, ziek, beter, apotheek, 
prik etc.

TYPEWORLD KIDS 
Dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf 
ongeveer 8 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind 
typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de 
cursus. TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld 
van het kind is zeer interactief en volledig online en als 
game opgezet. Voor meer informatie kunt u mailen naar  
ede@cbwedamvolendam.nl

KOSTEN:  € 50,- voor een héél jaar online toegang

SLIMOTHEEK IN DE PX
Maak een afspraak en kom naar de Slimotheek in PX!
U leent bij de SlimoTheek slimme producten 
om zelfstandig thuis wonen aangenamer te 
maken. Denk bijvoorbeeld aan een videodeurbel, 
seniorensmartphone, dementieklok of een 
eenvoudige tablet om te beeldbellen. Het aanbod is 
nog veel groter! De SlimoTheek is er voor iedereen 
en vooral voor ouderen en hun mantelzorgers. Wilt 
u meer informatie? De SlimoTheek is allereerst open 
op afspraak, na meer versoepelingen komt er een 
inloopspreekuur in Volendam, Edam en Oosthuizen. 
Bel met de SMD 0299-391 507. De maatschappelijk 
werkers en de wijkverpleegkundigen helpen u graag 
verder! 
Meer informatie: www.slimotheek.nl

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

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

WWW.BAMBIVOLENDAM.NL

VOLG EEN PROEFLES BIJ PX MUZIEKFABRIEK
De PX Muziekfabriek is dé plek in Edam-Volendam om 
samen muziek te leren maken op een instrument of te 
zingen. Jaarlijks volgen meer dan 250 leerlingen (kinde-
ren, jongeren, en volwassenen) muzieklessen bij de PX 
Muziekfabriek. Er zijn lessen voor heel veel instrumenten, 
zoals gitaar, piano, basgitaar, drum, saxofoon, dwarsfluit, 
ukele, blokfluit en Thin Whistle. Je kunt ook kiezen voor 
beats maken, electronische muziek of zangcoaching.
Geef je snel op voor een gratis proefles en kijk wat bij jou 
past:  www.muziekfabriekvolendam.nl/proefles

       KIDSCLUB IN VOLENDAM
Heb jij al een leuke etui op school liggen? Of ben je er nog naar een 
op zoek? Geef je dan op voor de Kidsclub en versier zelf dit leu-
ke pennendoosje! Met stiften, verf en glitters kun je het zo mooi 
mogelijk maken. Deze kun je daarna mee naar school nemen of 
natuurlijk thuis op je bureau neerleggen.

Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan via onze site 
kansrijkedamvolendam.nl

VOOR WIE: kinderen van 6 t/m 12 jaar

WANNEER: woensdag 12 januari van 13:30 tot 15:00 uur

KOSTEN: €3,50 per kind
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De EP ‘Geluksmoment’ is het 
nieuwste muzikale werk van 
zanger Simon Stein (40). Deze 
kwam tot mede stand door 
een nauwe samenwerking 
tussen de Volendammer en 
Dick Plat. De plaat bestaat 
uit vijf Nederlandstalige 
nummers en heeft een akoes-
tische sfeer. Daarmee vertelt 
de zanger een samenhangend 
verhaal over een zoektocht 
naar geluk.  Een van de bij-
zonderheden ervan is de 
deelname van bandoneonist 
Carel Kraayenhof.

Het was juli 2020 
toen Simon tijdens 
zijn vakantie in Ita-
lië op het idee voor 
zijn EP kwam. Wat 
de toekomst zou 
brengen, was onge-
wis. Of er nog wel 
optredens binnen 
zouden komen was 
de vraag. Hij be-

dacht wat hij kon doen om toch 
nog muzikaal iets moois neer te 
zetten. ,,Ik dacht: ik wil mij weer 
gaan bezighouden met muziek op-
nemen. Altijd heb ik wel mijn ei-
gen dingen geschreven of ergens 
aan meegeschreven. Voor deze 
EP wilde ik dat een keer anders 
doen. Als ik het zelf doe, dan weet 
ik waar het ongeveer op uit gaat 
draaien.”
Daarom besloot Simon contact te 
zoeken met de liedjesschrijver 
Dick Plat. Deze multi-instrumen-
talist schreef talloze nummers 
voor onder meer BZN en is de be-
denker van ‘Mooi Volendam’. Met 
een bepaald plan in zijn hoofd be-
naderde Simon hem. ,,Ik zei: ik 
wil een EP’tje maken met vijf 
nummers erop. Want meer tijd 
hebben mensen toch niet tegen-
woordig om te luisteren. Qua stijl 
dacht ik aan een mix tussen de 
muziek van Rob de Nijs en Frank 
Boeijen en het liedje ‘Noordeinde’ 
van Dick Plat en Jan Dulles. Ei-
genlijk daar een beetje tussenin. 
Ik vroeg hem: als jij dat wilt, dan 
wil ik dat jij het zelf maakt.”
‘Dát is een leuk idee’, zo rea-
geerde Dick op Simons voorstel. 
De bedoeling was om een muzi-
kaal verhaal te maken in hun 
moedertaal. Op een gedragen ma-
nier gezongen en daarbij de le-
vensloop vertellend van een man 
die volgend jaar 41 wordt. Uiter-
aard begeleid door fraaie muzi-
kale arrangementen. Het was 
maandagavond rond een uur of 
18.00 dat de Volendamse zanger 
de telefoon pakte. De donderdag-
ochtend daarna belde Dick hem 
om 9.00 uur terug. ‘Kijk even in je 
mail’, was de mededeling. Vijf 
volledige liedjes bleek hij ge-
stuurd te hebben. De toelichting 
was: ‘Je kunt er niet meer krij-
gen, want het is een verhaal met 
een begin en een eind’.
,,Het begint met ‘Een Moment’. 
Daarin komt een man een vrouw 
tegen in een vreemde stad. In het 

volgende liedje zegt hij nooit 
meer iemand anders te willen. 
Dan gebeurt er iets minder leuks, 
maar wil zijn geliefde daarna 
toch weer terug. Dit blijkt dan 
niet meer te lukken. De zin: ’Dit is 
geen storm in een glas water’, 
gaat daar over. Het verhaal ein-
digt met: ‘Ik zocht naar geluk, 
maar al die tijd had ik het al’. De 
strekking van de geschiedenis is 
dus: waar ben je nou eigenlijk 
mee bezig met dat gezoek? De 
nummers lopen in elkaar over, de 
tekst vertelt het verhaal.”
De naam van de EP is ‘Geluksmo-

ment’. Die titel is niet zonder re-
den gekozen. Het eerste liedje 
heet: ‘Een Moment’ en het laatste: 
‘Ik zocht naar geluk’. Deze namen 
combineerde hij tot het woord 
‘Geluksmoment’. Dat dit woord 
een blije, lichte gevoelswaarde 
heeft, is geen toeval. ,,Het is in 
deze tijd allemaal zo sikkeneurig 
en zo negatief, agressief zelfs. Als 
je op social media kijkt, dan is 
het: die vindt dit en die vindt dát. 
Niet dat ik de wereld wil verande-
ren, maar ik vond ‘Geluksmo-
ment’ wel een mooie term die we 
nodig hebben. Als muzikant kun 
je iets moois maken. Je kunt pro-
beren om iets van licht te brengen 
in een soms minder lichte we-
reld.”
Bij het maken of doen van iets 
komt al snel de waaromvraag ten 
tonele. En de vraag: wat wil je er-
mee bereiken? Die werd Simon 
dit keer ook gesteld door iemand 
van een platenlabel. ,,Daarop rea-
geerde ik: wat ik wilde bereiken, 
heb ik al bereikt. ‘Je wilt toch ver-
kopen?’, zei hij. Natuurlijk wil ik 
verkopen, maar nu heb ik al be-
reikt wat ik wil. Je bent een jaar 
of driekwart jaar bezig met ge-
nieten van de muziek. Van de lied-
jes, van het opnemen. Dat is de 
insteek waarvoor ik het eigenlijk 
allemaal zou moeten doen. Als er 

verder nog mensen zijn die het 
mooi vinden en er blij van wor-
den, dan is dat mooi meegenomen. 
Daarom is het nu al een geslaagd 
project.”

‘Natuurlijk wil 
ik verkopen, 
maar nu heb ik 
al bereikt 
wat ik wil'

Met liedjes alleen is het werk nog 
niet af. Nog lang niet. Simon en 
Dick spraken met elkaar over hoe 
het werk op te nemen. Kozen ze 
voor muzikanten ieder voor zich 
laten komen opdraven of meer 
voor het kunnen reageren op el-
kaar? ,,Dick was er al snel uit. Die 
zei: ‘Ik wil een groep muzikanten 
samenstellen en daarmee meteen 
samen alles inspelen. Ik schrijf 
alles uit en als het goed ingestu-
deerd is, staat het er zo op’. Hij 
wilde graag het ‘live-gevoel’ creë-
ren. Het kwam dus neer op een 
akoestisch bandje. Ik voegde daar 
nog het idee van een bandoneo-

nist aan toe, in de persoon van Ca-
rel Kraayenhof. Via via lieten we 
hem de muziek horen en die vond 
het meteen mooi. Deze maestro 
staat er nu ook op met bijdrages 
op twee nummers.”
De muzikant die extra kleur gaf 
aan de trouwerij van Willem-
Alexander en Máxima, had wei-

nig tijd nodig om 
zijn partijen per-
fect op te nemen. 
Naast Kraayenhof, 
kwam Simon in 
contact met nog 
een vooraan-
staande artiest. Jo-
nas Pap – iemand 
die meerdere 
strijkinstrumenten 
bespeelt – tekende 
voor de strijkar-
rangementen. Hij 
toerde onder ande-
ren met Eddie Ved-
der en is veel te 
zien en te horen op 
radio en tv. Daar-
naast werkte de 
v e e l b e k r o o n d e 
percussionist Mar-
tin Verdonk mee. 
Voor de basisband 
kozen Simon en 
Dick voor muzi-
kanten uit eigen 
dorp. Namelijk: 
Kees Mol (gitaar), 
Jordy Tuip (twaalf-
snarige gitaar), 
Martine Bond 
(achtergrondzang) 
en Laurens Tol 
(bas). De muziek 
werd opgenomen 
door Jan Koning in 
zijn Royal Studio.
‘Geluksmoment’ is 

zeker niet Simons eerste wapen-
feit. Hij maakte al tal van muzi-
kale werken en beschikt daardoor 
over flink wat studio-ervaring. 
Die maakt dat hij nu anders zijn 
partijen inzingt dan aan het begin 
van zijn muzikale leven. ,,Mijn 
vorige Nederlandse plaat bijvoor-
beeld is ook best wel goed gelukt. 
Toen was ik al best een tijdje be-
zig. Maar nu ben ik veel meer be-
wust van de betekenis van een 
tekst. Timing is iets natuurlijks, 
maar daar dacht ik vroeger hele-
maal niet bij na. Nu doe ik het net 
iets anders bij het eerste couplet 
ten opzichte van het tweede. Het 
zijn bepaalde details die ik nu 
verander.”
Simons EP is al te beluisteren via 
Spotify. Daarnaast is hij fysiek te 
bestellen bij Jan Cas Sombroek in 
Volendam. Steun op die manier is 
van harte welkom. ,,Je moet van 
goede huizen komen, wil je via 
Spotify en iTunes iets kunnen te-
rugverdienen van de gemaakte 
kosten. Dus mensen die deze plaat 
in hun collectie willen hebben en 
willen steunen, kunnen dat doen. 
Zoals ik al zei, ben ik nu al tevre-
den en trots op deze muziek. De 
eerste reacties zijn positief. Ho-
pelijk kan ik er meer mensen blij 
mee maken.”

Simon Stein wil ‘licht 
brengen’ met muziek

‘Ik vond Geluksmoment wel een mooie term die we nodig hebben’

Laurens Tol
Door
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‘Als je op social 
media kijkt, die vindt
dit en die vindt dát. 
Niet dat ik de wereld 
wil veranderen, 
maar ik vond 
‘Geluksmoment’ 
wel een mooie term 
die we nodig hebben’
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Beeld * Woord
Marco Bakker | Michel Veerman

2LINGEN
“Feliciteren om 00:01”

In de familie van Anne en Tom komen tweelingen voor. De oma van moeders-
zijde heeft een miskraam gehad van een tweeling. De vader van Anne en Tom 

heeft twee ooms die een tweeling zijn, Kees en Klaas Mol.  

Bianca, de moeder van Anne en Tom, dacht bij haar tweede zwangerschap dat 
er iets mis was. Het voelde deze keer anders aan. Haar moeder had het gevoel 
dat het een tweeling zou kunnen zijn. Na de echo bleek gelukkig dat er niets 

ernstigs aan de hand was, maar dat Bianca’s moeder gelijk had: 
Ze was inderdaad in verwachting van een tweeling.

Als ouders kun je van een tweeling minder genieten dan van één kindje. Toen 
Anne en Tom er waren, en Rob riep mama, dan was het standaard antwoord: 

“Ik kom er aan”. Dat was voor Rob niet echt leuk. 

Een tweeling is sowieso druk. Voor de ouders van Anne en Tom werd het extra 
druk. Bij de twintigwekenecho werd bekend dat Anne problemen had met 

haar linkerlong. Een jaar na haar geboorte is de helft van een van haar longen 
verwijderd. Toen ze vier was de andere helft. Anne had pech. Anne merkt niets 

van het feit dat ze een long mist. Ze moet alleen een beetje uitkijken dat ze 
geen longontsteking oploopt. Ze kan gewoon sporten en kan haar leven leiden 

zoals ze dat zelf wil. 

Anne en Tom zaten samen op de kleuterschool en de basisschool, maar daarna 
scheidden hun wegen. Anne gaat naar het Don Bosco College in Volendam en 
Tom naar de Triade in Edam. In het begin was het even wennen om niet meer 
bij elkaar in de klas te zitten, maar Anne en Tom voelden zich snel thuis met 

hun nieuwe klasgenoten.

Hun moeder geeft wel aan dat er een bijzondere klik is tussen Anne en Tom. 
Als Anne ’s nachts bang is, gaat Tom soms naar haar kamer 

en dan zitten ze bij elkaar. 

Anne en Tom zijn heel verschillend. Tom is precies en Anne juist niet. Ook qua 
uiterlijk lijken ze niet op elkaar. Tom lijkt fysiek op zijn moeder en Anne op 

haar vader. Er is meer verbazing dan herkenning als Anne en Tom zeggen dat 
ze een tweeling zijn. Ze hebben ook hun eigen vrienden- en vriendinnengroep. 
Tom gaat op zaterdagavond wel langs Anne als ze met vriendinnen bij elkaar 

zitten. Hij houdt zijn zus uiteraard in de gaten.

Hun verjaardag is altijd een bijzondere dag. Ze bestellen altijd twee aparte 
taarten en Anne en Tom feliciteren elkaar altijd om 00:01 uur. Het leukste van 

tweeling zijn is dat ze nooit alleen zijn. 

Thuis is het altijd leuk als ze er beiden zijn. Minder leuk was de periode dat ze 
op de basisschool zaten. Als Tom een 5 haalde voor een proefwerk, en thuis 

vertelde dat hij een 7 had gehaald, dan gooide Anne altijd roet in het eten door 
te zeggen dat hij een 5 had. 

Anne Steur
Geboortedatum: 7 november 2006, Amsterdam.

Tijd: 9:20 uur.
Woonplaats: Volendam.

Bijnaam opa vaderszijde: Puleka.
Bijnaam oma vaderszijde: De familie Mol heeft 

geen bijnaam.
Beste eigenschap: Hij is heel precies en gedreven, 

Tom doet alles voor 100%.
Minst goede eigenschap: Hij kan soms nukkig 

uit de hoek komen.
Twee-eiige tweeling.

Tom Steur
Geboren: 7 november 2006, Amsterdam.
Tijd: 8:55 uur.
Woonplaats: Volendam.
Bijnaam opa moederszijde: De familie Masten-
broek heeft geen bijnaam.
Bijnaam oma moederszijde: Kraaijer.
Beste eigenschap: Ze is lief, erg sociaal en heeft 
aandacht voor anderen. 
Minst goede eigenschap: Ze is rommelig, en ruimt 
nooit iets op.
Twee-eiige tweeling.

13De Nivo      Woensdag 12 januari 2022

In het Volendams Museum 
wordt momenteel hard ge-
werkt aan een gloednieuwe 
inrichting. Een aantal the-
ma’s maakt plaats voor 
nieuwe exposities die de be-
zoekers verschillende verha-
len zullen vertellen. ‘Volen-
dam en de buren van de 
Zuiderzee’ is één van de 
nieuwe thema’s. In samen-
werking met musea uit Spa-
kenburg, Urk en Marken, ex-
poseert het Volendams 
Museum stukken die vallen 
binnen het visserijthema. 
Van klederdracht uit de ver-
schillende Zuiderzeedorpen 
tot schaalmodellen van adem-
benemende botters en kot-
ters, aan alles is gedacht. De 
nieuwe tentoonstelling zal 
vanaf 19 februari te bewon-
deren zijn. 

Terwijl het team 
van vrijwilligers, 
waaronder Wolly 
Hoogland, Eef 
Jonk, Geertje 
Nieuweboer, Ger 
Scholte en Jan Tol, 
de gigantische vi-
trine weer spic en 
span maken, ver-
tellen ze enthousi-

ast over de herinrichting van het 
Volendams Museum. Wolly: ,,Ie-
dere woensdagavond werken we 
met twaalf dames aan het schoon-
maken van het museum. De heren 
dragen hun steentje bij door on-
der meer de verbouwing en het 
zware tilwerk voor hun rekening 
te nemen.”
,,We zijn deze maanden heel druk 
met de herinrichting van het mu-
seum. In dat kader hebben we bij 
de musea van Marken, Spaken-
burg en Urk – onze Zuiderzeebu-
ren – de vraag neergelegd of we 
klederdracht in bruikleen kunnen 
krijgen. Zodoende kunnen we het 
Zuiderzeeverhaal en de daarbij 
behorende visserij exposeren. We 
gaan in de grote zaal een prach-
tige hoek inruimen voor dit 
thema. Onderdeel van de exposi-
tie zijn dus de verschillende kle-
derdrachten, maar ook de ruim 
twee meter grote botter die we 
onlangs aan de collectie toege-

voegd hebben én tevens een schit-
terende kotter die we hebben ge-
kregen.” 
Thema’s die plaatsmaken voor de 
Zuiderzee-expositie zijn onder 
meer ‘de bevrijding’ en de voet-

balhoek. ,,Daar blijft het niet bij. 
Ook gaan we de interieurtjes een 
update geven. Eén van de Volen-
dammer huiskamertjes wordt bij-
voorbeeld ingedeeld als jong ge-
zin met acht kinderen. Bezoekers 
krijgen zo een uniek inkijkje van 
hoe het vroeger was. Je stapt let-
terlijk even terug in het verle-
den.” 

‘Je stapt 
letterlijk even 
terug in 
het verleden’
De kwaliteit van sommige poppen 
die de klederdracht tentoonstel-
len laat te wensen over. Jan Tol: 
,,We hebben een aantal poppen 
die van ductape en touwtjes aan 
elkaar hangen. Vandaag komen er 
vier nieuwe poppen binnen. We 
hebben er nog veel meer nodig, 
maar we hebben er de financiën 
niet voor. De coronamaatregelen 
zijn een flinke aderlating voor het 
museum geweest. En nog steeds. 
Waar we gemiddeld ruim 30.000 
bezoekers per jaar mochten ver-
welkomen, moeten we het nu met 
een stuk minder dan 10.000 doen. 
We zijn daardoor genoodzaakt om 
op zoek te gaan naar sponsoren. 
Lukt dat niet, dan ziet de toekomst 
er somber uit voor het Volendams 
Museum.”
Ondanks de schrijnende financi-
ele situatie gaat het trouwe team 
van vrijwilligers gemotiveerd te 
werk. Eef Jonk: ,,Met de nieuwe 
exposities hopen we weer veel be-
zoekers te mogen verwelkomen. 
Wat leuk is om te noemen, is de 
tijdlijn die we gaan tonen over het 
authentieke wassen en drogen in 
Volendam. Daarin wordt onder 
meer meegenomen wanneer er 
een waterleiding werd aangelegd 
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‘Als we geen sponsoren vinden, ziet de toekomst er somber uit’

Volendams Museum ondergaat 
volledig herinrichting

Ger Scholte met één van de vele kunstschatten van het Volendams 
Museum.

Kevin Mooijer
Door

Wolly Hoogland en Eef Jonk maken de gigantische vitrine weer spic en span.

en wanneer de eerste wasma-
chine ontstond.” 
Wolly: ,,Daarnaast werken we aan 
een samenwerking met de stich-
ting ‘Artist Kom Binne’. We stel-
len een deel van het museum be-
schikbaar voor lokaal talent. We 

hebben in de gemeente veel jeugd 
die begaan is met kunst. Met hen 
willen we het podium van het mu-
seum graag delen. Al dit nieuws is 
vanaf 19 februari te zien in het 
Volendams Museum.”

Vissersvereniging bereidt rechtsgang voor en zinspeelt op crowdfundingsactie
Het ‘Actieplan toekomstbe-
stendig visserijbeheer IJs-
selmeergebied’ moet van ta-
fel. Dat was de inzet van 
IJsselmeer Vissersvereni-
ging Sint Petrus tijdens de 
laatste vergadering met het 
ministerie. Volgens dit sa-
menwerkingsverband is het 
plan de doodsteek voor de 
visserij op het zoetwater-
meer. Daarin staan namelijk 
verdere beperkingen voor 
een sector die volgens de vis-
sers toch al weinig ruimte 
krijgt. Het lijkt uit te gaan 
draaien op een rechtszaak te-
gen het plan. Alleen vol-
doende geld om de proces-
kosten te kunnen dekken is 
nog benodigd. Daarom zin-
speelt men op een crowdfun-
dingsactie. 

Overheden inves-
teerden samen 9,2 
miljoen in het Ac-
tieplan. Dit werd 
ondertekend door 
bijvoorbeeld na-
tuurorganisaties, 
provincies en de 
visserij-producen-
tenorganisatie. Sint 
Petrus weigert dit. 

Hein Koning was onlangs namens 
deze vereniging aanwezig bij een 
vergadering met het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voed-
selveiligheid (LNV). Twee Volen-
dammer vissers waren eveneens 
present. Deze bijeenkomst vindt 
tweejaarlijks plaats.
Hein vertelt: ,,We merkten tij-
dens de vergadering dat het mi-
nisterie wil dat dit plan gewoon 
doorgaat. De ambtenaren met wie 
wij spraken willen dit duidelijk 
ten uitvoer brengen. In hoeverre 
dit kan, dat is nog de vraag. Na de 
online bijeenkomst zijn wij door-
gegaan met het stellen van vra-

gen. Op dit moment ligt de bal 
weer bij het ministerie. Zij 
moeten daar weer antwoord 
op geven. Ik gaf tijdens de 
vergadering namens de vis-
sers aan dat we gerechtelijke 
stappen overwegen tegen het 
Actieplan. Een vrouwelijke 
vertegenwoordiger van LNV 
zei toen: ‘Nou, dat is uw goed 
recht. Dat zijn de juiste stap-
pen’. Zij zijn ook maar ambte-
naren die dit moeten uitleg-
gen aan de vissers.”

‘De betrokken 
milieuactivisten 
zijn zo machtig, 
die willen het hele 
IJsselmeer voor 
zichzelf’

De afgevaardigden van het minis-
terie leken volgens Hein de op-
dracht te hebben om het plan door 
te drukken. Daarom komt er voor 
de vissersvereniging geen bevre-
digend resultaat uit de gesprek-
ken. Het enige dat voor een door-
braak kan zorgen, lijkt een 
uitspraak van de rechter te zijn. 
,,Wat daar uitkomt, dat is beslis-
send. Alles wat wij zeggen of roe-
pen, dat helpt uiteindelijk niks. Je 
moet het daarom voor de rechter 
brengen. Maar daar heb je wel 
geld voor nodig en dat is waar wij 
op dit moment een oplossing voor 

proberen te vinden.”
Onderschrijving van het Actie-
plan is voor Sint Petrus niet be-
spreekbaar. Wil de visserijsector 
toekomst hebben, dan moet de 
uitvoering ervan worden tegen-
gehouden, stelt zij. ,,Dit plan voor 
duurzame visserij gaat de dood-
steek betekenen voor de visserij. 
Dan gaan ze nog meer beperken 
en het de vissers nog moeilijker 
maken. De hoge kosten voor het 
moeten aanvragen van visver-
gunningen zijn daar een voor-
beeld van. Kortom, het touw 
wordt steeds strakker aangetrok-
ken. De betrokken milieuactivis-
ten zijn zo machtig, die willen het 
hele IJsselmeer voor zichzelf.”
Hein wijst nog maar eens op het 
belang van de instandhouding van 

de lokale visserij. Die is niet al-
leen belangrijk voor de voedsel-
voorziening, maar ook van imma-
teriële waarde. Bij het ministerie 
staart men zich te veel blind op de 
eigen tellingen en grafieken, zo-
veel is Sint Petrus wel duidelijk. 
Deze laten volgens de vereniging 
iets anders zien dan de werkelijk-

heid. 
,,Als Volendammer organisaties – 
bijvoorbeeld de FC – een mooi 
beeld van het dorp willen schet-
sen, dan wordt altijd de VD64 er-
bij gehaald. Dit is één van de nog 
twee of drie overgebleven vis-
sersschepen. Als het doorgaat zo-
als het nu gaat, dan zal dat er in de 
toekomst ook niet meer zijn. Op 
deze manier is er geen opvolging 
te vinden. Wij doen daarom alles 
wat we kunnen om de omstandig-
heden weer wat beter te maken 
voor de vissers en wat er nog over 
is in stand te houden. Dit is ook 
goed voor de uitstraling van Vo-
lendam en de toeristenindustrie.”
Hein kijkt ook naar de beroeps-
groep zelf. Volgens hem is de hui-
dige situatie mede ontstaan door 
de houding van de vissers in de 
laatste decennia. Veel van hen 
zijn het volgens Hein ook niet 
eens met Actieplan en het beleid 
van hun producentenorganisatie. 
Maar vervolgens doen ze er wei-
nig tot niks mee. Om een rechts-
zaak te kunnen aanspannen is vol-
gens Sint Petrus een betere 
samenwerking nodig. Daaraan 
schortte het in het verleden nogal 
eens.
,,Het draait nu alleen nog om geld. 
Als honderd visserijbedrijven ie-
der duizend euro storten, dan kun 
je echt wat. De Europese visserij-
verordeningen staan boven het 
LNV-beleid. Die gaan ook uit bo-
ven de energievoorziening, dus 
de windmolens die nu op het meer 
worden gebouwd. Die gaan ten 
koste van belangrijke visgron-
den. Wij zijn ook druk bezig om 
dit tegen te gaan en richtten 
daarom een niet-gouvermentele 
organisatie (ngo) op. Dit doen we 
ook samen met de Noordzee-vis-
sers. We zijn dus ontzettend druk 
in de weer. Naar de politiek stap-
pen om ons punt te maken, lijkt 
een kansloze missie. Daarom lijkt 
een rechtsgang de enige optie. Nu 
nog de financiële middelen bij el-
kaar krijgen.”

‘Dit plan gaat de doodsteek 
betekenen voor visserij’

Laurens Tol
Door ‘Een rechtsgang  

lijkt de enige optie. 
Nu nog de financiële 
middelen bij 
elkaar krijgen’



13De Nivo      Woensdag 12 januari 2022 13De Nivo      Woensdag 12 januari 2022

In het Volendams Museum 
wordt momenteel hard ge-
werkt aan een gloednieuwe 
inrichting. Een aantal the-
ma’s maakt plaats voor 
nieuwe exposities die de be-
zoekers verschillende verha-
len zullen vertellen. ‘Volen-
dam en de buren van de 
Zuiderzee’ is één van de 
nieuwe thema’s. In samen-
werking met musea uit Spa-
kenburg, Urk en Marken, ex-
poseert het Volendams 
Museum stukken die vallen 
binnen het visserijthema. 
Van klederdracht uit de ver-
schillende Zuiderzeedorpen 
tot schaalmodellen van adem-
benemende botters en kot-
ters, aan alles is gedacht. De 
nieuwe tentoonstelling zal 
vanaf 19 februari te bewon-
deren zijn. 

Terwijl het team 
van vrijwilligers, 
waaronder Wolly 
Hoogland, Eef 
Jonk, Geertje 
Nieuweboer, Ger 
Scholte en Jan Tol, 
de gigantische vi-
trine weer spic en 
span maken, ver-
tellen ze enthousi-

ast over de herinrichting van het 
Volendams Museum. Wolly: ,,Ie-
dere woensdagavond werken we 
met twaalf dames aan het schoon-
maken van het museum. De heren 
dragen hun steentje bij door on-
der meer de verbouwing en het 
zware tilwerk voor hun rekening 
te nemen.”
,,We zijn deze maanden heel druk 
met de herinrichting van het mu-
seum. In dat kader hebben we bij 
de musea van Marken, Spaken-
burg en Urk – onze Zuiderzeebu-
ren – de vraag neergelegd of we 
klederdracht in bruikleen kunnen 
krijgen. Zodoende kunnen we het 
Zuiderzeeverhaal en de daarbij 
behorende visserij exposeren. We 
gaan in de grote zaal een prach-
tige hoek inruimen voor dit 
thema. Onderdeel van de exposi-
tie zijn dus de verschillende kle-
derdrachten, maar ook de ruim 
twee meter grote botter die we 
onlangs aan de collectie toege-

voegd hebben én tevens een schit-
terende kotter die we hebben ge-
kregen.” 
Thema’s die plaatsmaken voor de 
Zuiderzee-expositie zijn onder 
meer ‘de bevrijding’ en de voet-

balhoek. ,,Daar blijft het niet bij. 
Ook gaan we de interieurtjes een 
update geven. Eén van de Volen-
dammer huiskamertjes wordt bij-
voorbeeld ingedeeld als jong ge-
zin met acht kinderen. Bezoekers 
krijgen zo een uniek inkijkje van 
hoe het vroeger was. Je stapt let-
terlijk even terug in het verle-
den.” 

‘Je stapt 
letterlijk even 
terug in 
het verleden’
De kwaliteit van sommige poppen 
die de klederdracht tentoonstel-
len laat te wensen over. Jan Tol: 
,,We hebben een aantal poppen 
die van ductape en touwtjes aan 
elkaar hangen. Vandaag komen er 
vier nieuwe poppen binnen. We 
hebben er nog veel meer nodig, 
maar we hebben er de financiën 
niet voor. De coronamaatregelen 
zijn een flinke aderlating voor het 
museum geweest. En nog steeds. 
Waar we gemiddeld ruim 30.000 
bezoekers per jaar mochten ver-
welkomen, moeten we het nu met 
een stuk minder dan 10.000 doen. 
We zijn daardoor genoodzaakt om 
op zoek te gaan naar sponsoren. 
Lukt dat niet, dan ziet de toekomst 
er somber uit voor het Volendams 
Museum.”
Ondanks de schrijnende financi-
ele situatie gaat het trouwe team 
van vrijwilligers gemotiveerd te 
werk. Eef Jonk: ,,Met de nieuwe 
exposities hopen we weer veel be-
zoekers te mogen verwelkomen. 
Wat leuk is om te noemen, is de 
tijdlijn die we gaan tonen over het 
authentieke wassen en drogen in 
Volendam. Daarin wordt onder 
meer meegenomen wanneer er 
een waterleiding werd aangelegd 
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‘Als we geen sponsoren vinden, ziet de toekomst er somber uit’

Volendams Museum ondergaat 
volledig herinrichting

Ger Scholte met één van de vele kunstschatten van het Volendams 
Museum.

Kevin Mooijer
Door

Wolly Hoogland en Eef Jonk maken de gigantische vitrine weer spic en span.

en wanneer de eerste wasma-
chine ontstond.” 
Wolly: ,,Daarnaast werken we aan 
een samenwerking met de stich-
ting ‘Artist Kom Binne’. We stel-
len een deel van het museum be-
schikbaar voor lokaal talent. We 

hebben in de gemeente veel jeugd 
die begaan is met kunst. Met hen 
willen we het podium van het mu-
seum graag delen. Al dit nieuws is 
vanaf 19 februari te zien in het 
Volendams Museum.”
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Voor veel jongeren over de 
hele wereld leeft Thomas 
Bosch (18) een droomleven. 
De Volendammer is iedere 
dag vanaf het moment dat hij 
opstaat namelijk bezig met 
gamen. Specifieker gezegd; 
het ontwikkelen van gameas-
pecten voor het immens po-
pulaire Minecraft. Binnen 
een jaar na de oprichting van 
zijn eigen bedrijfje ont-
groeide Thomas de zolder 
van zijn ouders. Inmiddels 
beschikt hij met zijn ‘Cube-
fields’ over een eigen kantoor 
in Purmerend en bestaat zijn 
team uit zes personeelsleden. 
Uit het bovenstaande blijkt 
natuurlijk al dat Thomas op 
de goede weg is, maar de ul-
tieme bevestiging voor de 
jonge ondernemer vinden we 
elders. Hij wordt namelijk 
regelmatig ingehuurd om 
workshops en lessen te geven 
voor erkende mbo- en hbo-
opleidingen tot gameontwik-
kelaar. 

In 2011 werd Mine-
craft uitgebracht. 
Zoals zoveel lief-
hebbers raakte ook 
Thomas in de ban 
van het spel. ,,Ik 
was acht jaar toen 
Minecraft uit-
kwam”, begint de 
gameontwikkelaar. 
,,Na school dook ik 

direct achter de computer om te 
spelen, en als ik niet thuis was 
speelde ik op mijn iPod. Ik kon er 
geen genoeg van krijgen. De mo-
gelijkheden in Minecraft bleken 
oneindig. Bedenk iets en je kunt 
het bouwen. Het is in feite een 
game die je niet kunt uitspelen. 
Persoonlijk denk ik dat mensen 
Minecraft de komende tientallen 
jaren zullen blijven spelen. Het 
draait namelijk niet om de grap-
hics, maar juist om de gameplay 
en het eindeloze perspectief.” 
In Minecraft bestuurt de speler 
een avatar waarmee van alles ge-
daan kan worden. ,,Minecraft is 
de grootste game op aarde. Het is 
600 miljoen keer verkocht en on-
danks dat het in 2011 is uitge-
bracht beschikt het over 140 mil-
joen actieve spelers. In de game 
tref je dieren, tegenstanders, 
metgezellen, grot- en tunnelsyste-
men, bergen, meren en velden. Je 
bevindt je dus in een uit-
gestrekte omgeving 
waarin verschillende 
grondstoffen te vinden 
zijn. Door die grondstof-
fen te ‘minen’ kun je star-
ten met bouwen. Je kunt 
letterlijk bouwen wat je 
wilt: steden, mythische 
werelden, pretparken, al-
les is mogelijk. Op jonge 
leeftijd merkte ik al gauw 
dat je je geen moment 
hoeft te vervelen in Mine-
craft.” Thomas bleek aan-
leg te hebben voor de 
game. 

‘Ik denk 
dat mensen 
Minecraft de
komende 
tientallen jaren 
blijven spelen’

Tot zijn zestiende speelde 
de Volendammer – net als 
het overgrote deel van de 
gamers – puur voor zijn 
plezier. Pas toen hij on-
derdeel werd van een in-
ternationaal team besefte 
hij dat er misschien wel 
meer in zou zitten. ,,Twee 
jaar terug was ik lid van 
Greenfield, een team met 
500 leden van over de hele 

wereld. Samen bouwden we een 
gigantische wereld in de stijl van 
Los Angeles. Ieder krijgt speci-
fieke taken binnen zo’n project. 
Ik voerde die van mij zo goed uit 
dat ik in rap tempo klom in de 
rankings. Op YouTube gingen we 
viraal met het project. We hebben 
de wereld uiteindelijk online ge-
zet en hij werd ruim een miljoen 
keer gedownload. Het team viel 
niet veel later uit elkaar, maar ik 
had er de nodige ervaring opge-
daan.” 
Tijdens een stage bij een bedrijf 
in Volendam werd Thomas door 
zijn managers geadviseerd de 
sprong in het diepe te wagen. ,,Ik 
vertelde ze wat ik als lid van 
Greenfield had bereikt met Mine-

craft, hoe populair de game is en 
wat ik kon. ‘Hier moet je echt wat 
mee gaan doen’, zeiden allebei 
mijn managers. Net als mijn va-
der later zou doen adviseerden 
ook zij dat ik nog hartstikke jong 
was, nog geen vaste lasten had en 
altijd nog zou kunnen studeren.” 
Thomas maakte zijn vwo af en 
richtte op zijn zeventiende Cube-
fields op. ,,Cubefields is gespecia-

liseerd in het ontwikkelen van 
producten binnen Minecraft. We 
bouwen adembenemende werel-
den en werken aan impactvolle 
campagnes in de game. Daarnaast 
geven we workshops en Mine-
craft-trainingen.” 
,,Op de zolderkamer bij mijn ou-
ders thuis ben ik in mijn eentje 
begonnen”, blikt Thomas terug. 
,,Ik probeerde mezelf te verhuren 
als specialist in lessen en work-
shops geven, in de tussentijd 
werkte ik aan Minecraft-werel-
den. Mijn bedrijfsplan kwam in 
principe neer op ‘ik begin ergens 
aan en zie wel waar het schip 
strandt’”, lacht Thomas. ,,Ik werd 
dus positief verrast toen ik 
merkte dat Cubefields zo snel 

groeide. Binnen een 
jaar kon ik mensen 
gaan aannemen en 
was het mogelijk een 
kantoor te huren in 
Purmerend. Inmid-
dels bestaat het team 
uit zes mensen; drie 
medewerkers in vaste 
dienst, twee stagiaires 
en ikzelf. Het verdien-
model zit hem in het 
geven van workshops 
en trainingen, mee-
werken aan evene-
menten en het verko-
pen van 
Minecraft-werelden. 
We hebben onder 
meer al workshops 
mogen verzorgen voor 
studenten van HvA’s, 
ROC’s, verschillende 
basisscholen, univer-
siteiten en ik heb pro-
jecten mogen doen 
voor zowel De Triade 
als het Don Bosco Col-
lege. Bij mbo- en hbo-
opleidingen tot game-
ontwikkelaar zijn onze 
workshops zelfs een 
aanvulling op het ge-
bruikelijke lespakket. 
Door dergelijke op-
drachtgevers ge-
vraagd worden is voor 
mij de mooiste beves-
tiging voor ons werk. 
Dat zulke instanties 

vertrouwen in ons en onze vaar-
digheden hebben, dat is toch iets 
waar ik stiekem best trots op 
ben.”
Thomas Bosch concludeert dat 
hij zijn droombaan te pakken 
heeft. En dat op achttienjarige 
leeftijd zónder werkgever. ,,Ik 
maak gemiddeld 60 tot 70 uur per 
week, het is hard werken en af en 
toe doorbijten, maar het is het ie-
dere dag weer waard.” Hij lacht: 
,,Al had mijn moeder wat meer 
overtuiging nodig dan mijn va-
der, samen hebben ze vanaf het 
begin achter me gestaan. Hoe het 
avontuur ook zal eindigen, daar 
zal ik ze altijd dankbaar voor blij-
ven.”

Minecraft-wonder Thomas Bosch (18) leeft zijn droom

Van zolderkamer naar eigen 
kantoor met vijf personeelsleden 

Kevin Mooijer
Door

‘Mijn bedrijfsplan
was: ik zie wel waar 
het schip strandt’
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Designer drugs: steeds vaker 
hoor je in het nieuws verha-
len over dit type drugs. 
Geestverruimende middelen 
die soms (maar niet altijd) le-
gaal verkrijgbaar zijn. Hoe 
zit dat precies? Zijn deze 
stoffen veiliger dan ‘normale’ 
drugs? En kun je eigenlijk 
verslaafd raken aan designer 
drugs? Je leest het op deze 
pagina.

Wat zijn designer drugs?
Designer drugs worden ook wel 
research chemicals, legal highs 
of NPS (Nieuwe Psychoactieve 
Stoffen) genoemd. Het zijn geest-
verruimende middelen die sterk 
lijken op illegale drugssoorten. 
Door een molecuul toe te voegen 
of weg te halen in de chemische 
structuur van een bestaande 
drug, ontstaat een nieuwe stof die 
niet technisch gezien niet onder 
de Opiumwet valt. Daardoor kun-
nen designerdrugs legaal aange-
boden worden.
Designer drugs bestaan al sinds 
de jaren ’60. MDMA (de werk-
zame stof in XTC en amfetamine 
(speed) zijn in het verleden ont-
dekt als designer drugs, voordat 
ze verboden werden en uiteinde-
lijk in het rijtje van ‘klassieke 
harddrugs’ belanden. 
De laatste 10 neemt de populari-
teit en het gebruik van designer 
drugs flink toe. Zeker vanwege 
het feit dat online webshops in de 
markt zijn gestapt: legaal ver-
krijgbare drugs kunnen met een 
paar klikken besteld worden. 
Postbodes bezorgen de bestellin-
gen nietsvermoedend aan huis. 
Ook dealers hebben stoffen als 
3-MMC, 2C-B en 4FA/4FMP stan-
daard in hun assortiment. Daar-
naast zien drugstest punten de-
signer drugs in toenemende mate 
langskomen.

Proefkonijn
Omdat designer drugs chemisch 
gezien totaal nieuwe stoffen zijn, 
is er nog geen onderzoek gedaan 
naar de effecten van deze midde-
len op het menselijk lichaam. Het 
grote gevaar van designer drugs 
is dat we op de lange termijn sim-
pelweg niet weten wat het met 
ons doet. 
Door het geknutsel met molecu-
len zijn designerdrugs dan mis-
schien tijdelijk legaal, maar dit 
betekent absoluut niet dat ze vei-
lig zijn. Gebruik je deze stoffen, 
dan ben je in feite je eigen proef-
konijn.

Verbod op designer 

drugs
Het verbieden van 
nieuwe soorten 
drugs is een lang-
durig proces. Na-
dat een nieuwe 
drug op de markt 
verschijnt, moet 
onderzocht worden 
wat de effecten en 
gevaren zijn. Blijkt 
dat een stof een ge-
vaar voor de volks-
gezondheid ople-
vert, dan moeten de 
politiek en rechter-
lijke macht allerlei 
processen door om 
de stof te verbie-
den. Hierdoor kun-
nen designerdrugs, 
zolang dat proces loopt, legaal 
verkocht worden. 
De Nederlandse overheid werkt 
op dit moment aan een nieuwe 
wet die de productie van, de han-
del in, en het bezit van designer-
drugs volledig verbiedt: ‘Wij wer-
ken nu aan een algeheel verbod 
op designerdrugs. Zo voorkomen 
we dat drugsproducenten na een 
verbod een kleine chemische aan-
passing aanbrengen, waardoor 
weer een nieuwe legale designer-
drug ontstaat’. 
4-MMC is opgenomen in de Opi-
umwet en dus verboden. Sinds ok-
tober 2021 is ook 3-MMC een wet-
telijk verboden middel en niet 
langer legaal verkrijgbaar.

Soorten designer drugs
3-MMC (poes) en 
4-MMC (mefedrone, 
miauw-miauw)
Onder Nederlandse jongeren zijn 
de designerdrugs 3-MMC en 
4-MMC de laatste jaren populair. 
Deze middelen zijn afgeleid van 
en nauw verwant aan amfetamine 
(speed). De effecten van beide 
stoffen worden omschreven als 
een combinatie van speed, coca-
ine en XTC: oppeppend en stimu-
lerend met euforische momenten. 
3-MMC en 4-MMC hebben een 
hoog verslavingsrisico. Het ver-
val van de aangename effecten 
van de drugs naar de vervelende 
na-effecten is zo groot, dat de ver-
leiding om steeds ‘bij te nemen’ 
erg groot is. De drang om langdu-
rig te blijven gebruiken is bij 
deze middelen opvallend hoog. 
4-MMC is opgenomen in de Opi-
umwet en dus verboden. 3-MMC 
is dat nog niet en is momenteel 
nog legaal te gebruiken. 

4FMP, 4FMA en 4FA
Andere stoffen die, vooral in het 
uitgangscircuit, gebruikt worden 
als vervanger van XTC zijn 
4FMP, 4FA en 4FMA. De eerste 
twee zijn verschillende namen 
voor dezelfde stof. Nadat die stof 
in 2017 verboden werd, is 4FMA 

in opkomst. 4FMA is chemisch 
bijna identiek aan 4FA/4FMP, 
maar nog niet verboden. 
De effecten van deze stoffen lij-
ken sterk op die van XTC: gebrui-
kers voelen zich wakker, scherp, 
liefdevol, sociaal en bewegelijk. 
Deze middelen staan ook bekent 
om hun bijwerkingen: slapeloos-
heid na het gebruik, misselijkheid 
en oververhitting komen regel-
matig voor. 
Het gebruik van 4FMP/4FA en 
4FMA is lichamelijk niet of nau-
welijks verslavend, maar de kans 
op geestelijke afhankelijkheid is 
wel aanwezig.

2C-B
Van een heel andere orde is 2C-B 
(en varianten hierop, zoals 2C-I). 
Dit middel is een synthetisch psy-
chedelisch tripmiddel. 2C-B ver-
andert de manier waarop je je ei-
gen identiteit, je omgeving en de 
realiteit beleefd. 
Het gevaar van 2CB schuilt vooral 
in het verschil tussen een nor-
male en een te hoge dosering; dit 
verschil is erg klein en het risico 
dat je een veel te hoge dosis bin-
nen krijgt is daardoor aanwezig. 
Een euforische en positieve trip 
kan hierdoor makkelijk omslaan 
in een bad trip.

6-APB (Benzofury)
6-APB is een designerdrug met 
sterk stimulerende effecten. Ge-
bruikers beschrijven het gevoel 
wat 6-APB oproept als vergelijk-
baar met XTC en speed, maar dan 
een stuk sterker en langer. Een 
6-APB trip kan 6 tot 12 uur aan-
houden. 
Door de aangename geestelijke 
effecten is 6-APB gevaarlijk voor 
mensen met een aanleg voor het 
ontwikkelen van verslavingen.

Synthetische 
cannabinoïden (Spice)
Naast natuurlijk geproduceerde 
cannabis, bestaan er ook chemi-
sche (synthetische) varianten op 
de actieve stoffen in wiet en hasj: 
synthetische cannabinoïden. Er 

zijn talloze varian-
ten in omloop, 
waarvan Spice de 
bekendste en meest 
beruchte is. Spice 
wordt in Nederland 
vrijwel niet ge-
bruikt, maar vormt 
in Engeland een 
groot maatschap-
pelijk probleem. 
Synthetische can-
nabinoïden zijn 
vele malen sterker 
dan ‘normale’ can-
nabis. De kans dat 
je per ongeluk 
(veel) te veel bin-
nenkrijgt is hier-
door groot, met al-
lerlei nare 
bijwerkingen en ri-

sico’s als gevolg. Angst, paranoia, 
hallucinaties, hartkloppingen, 
braken en een gevaarlijk hoge 
bloeddruk komen regelmatig 
voor bij hoge doseringen. 
Synthetische cannabinoïden heb-
ben een hoog risico op het ontwik-
kelen van een serieuze versla-
ving.

Andere designerdrugs
De stoffen die hierboven bespro-
ken worden, zijn de designer 
drugs die in Nederland het meest 
worden gebruikt. Maar ook van 
andere soorten chemische stof-
fen, zoals slaap- en kalmerings-
medicijnen (benzodiazepinen) en 
sterke pijnstillers (opioïden), 
maar ook andere soorten drugs, 
bestaan synthetische varianten 
die als designerdrug zijn geïntro-
duceerd.

Hulp bij designerdrug 
verslaving
Symptomen van een 
verslaving
Hoe verslavend designerdrugs 
voor sommige mensen ook kan 
zijn, een regelmatige gebruiker 
hoeft niet per definitie verslaafd 
te zijn. Of iemand verslaafd is, 
hangt vooral af van de beleving 
en het gebrek aan controle van 
het gebruik. 
Wanneer je dwangmatig en ob-
sessief bezig bent met gebruiken, 
de high gebruikt om te ontsnap-
pen aan je dagelijkse leven en/of 
problemen, en hierbij de controle 
over je gebruik en gedrag verlo-
ren bent, dan spreken we van een 
serieuze verslaving.

Afkicken en 
behandeling van 
een verslaving
Een verslaving kan je leven in 
korte tijd volledig op zijn kop zet-
ten. De gevolgen zijn vaak desas-
treus. Het is daarom enorm be-
langrijk om zo snel mogelijk te 

accepteren dat er een probleem is 
ontstaan waar je de controle vol-
ledig over kwijtgeraakt bent. Dit 
is een lastige en pijnlijke stap. Er-
kennen dat je hulp nodig hebt is 
echter wél de eerste stap naar een 
nieuw leven. 
Praten over je verslaving doet 
veel mensen goed. Durf je het 
niet aan om met een vriend of fa-
milielid over dit onderwerp te 
praten? Je kunt altijd terecht bij 
je huisarts. Door het beroepsge-
heim van een arts, kun je je huis-
arts beschouwen als een vertrou-
wenspersoon. Je huisarts is het 
eerste aanspreekpunt richting 
professionele hulp: je huisarts 
kan je doorverwijzen naar versla-
vingszorg of een afkickkliniek. 
Professionele hulp is vrijwel al-
tijd nodig om een serieuze drugs-
verslaving succesvol aan te pak-
ken. Een opname in een 
afkickkliniek, waar je onder me-
dische begeleiding kunt afkicken, 
is daarom verreweg de beste op-
tie.
Bron: afkickkliniekwijzer.nl

Wilt U informatie over 
alcohol en drugs?
Wegens ontwikkelingen rond Co-
rona zijn er tot nadere berichten 
geen bijeenkomsten.
Wel is er iemand vandaag, woens-
dag 12 januari om 19.00 uur, aan-
wezig voor dringende problemen 
rondom familielid.
We volgen hierin de richtlijnen 
RIVM.

Let op adres!
FC Volendam.Kras Stadion. 
Sportlaan 10. 1131 BK Volendam. 
Red Carpet Lounge, Ingang voor-
heen Uniek Volendam 2’e verdie-
ping.

Ook is er de mogelijkheid om via 
Zoom bijeenkomsten bij te wo-
nen. Info hierover via onze hulp-
lijn of info@moedigemoeders.nl 

Wilt U informatie over alcohol en 
drugs? Bezoek dan onze website
www.moedigemoeders.nl
Wilt u persoonlijk contact en luis-
terend oor? 
Bel dan onze hulplijn 0638379733
Beschikbaar 7 dagen per week 
van 10:00 tot 22:00.

Moedige Moeders 
verkoopt testen 
Voor de volgende middelen, Coca-
ine, MDMA( xtc), Speed, THC,( 
jointjes), Heroïne, en Ketamine.

LET OP!!
Mocht u na een negatieve test het 
gedrag van uw kind toch niet ver-
trouwen? Denk dan aan 3 of 4 
MMC een designer drug die niet 
in deze test voorkomt.
Hiervoor hebben we sinds kort 
aparte testen voor te koop.
Voor Info over hoe en wat en waar 
kunt u de hulplijn bellen.
Ook zijn de tests verkrijgbaar bij 
Gerro en Esther in het Winkel-
centrum de Stient. 
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Voor veel jongeren over de 
hele wereld leeft Thomas 
Bosch (18) een droomleven. 
De Volendammer is iedere 
dag vanaf het moment dat hij 
opstaat namelijk bezig met 
gamen. Specifieker gezegd; 
het ontwikkelen van gameas-
pecten voor het immens po-
pulaire Minecraft. Binnen 
een jaar na de oprichting van 
zijn eigen bedrijfje ont-
groeide Thomas de zolder 
van zijn ouders. Inmiddels 
beschikt hij met zijn ‘Cube-
fields’ over een eigen kantoor 
in Purmerend en bestaat zijn 
team uit zes personeelsleden. 
Uit het bovenstaande blijkt 
natuurlijk al dat Thomas op 
de goede weg is, maar de ul-
tieme bevestiging voor de 
jonge ondernemer vinden we 
elders. Hij wordt namelijk 
regelmatig ingehuurd om 
workshops en lessen te geven 
voor erkende mbo- en hbo-
opleidingen tot gameontwik-
kelaar. 

In 2011 werd Mine-
craft uitgebracht. 
Zoals zoveel lief-
hebbers raakte ook 
Thomas in de ban 
van het spel. ,,Ik 
was acht jaar toen 
Minecraft uit-
kwam”, begint de 
gameontwikkelaar. 
,,Na school dook ik 

direct achter de computer om te 
spelen, en als ik niet thuis was 
speelde ik op mijn iPod. Ik kon er 
geen genoeg van krijgen. De mo-
gelijkheden in Minecraft bleken 
oneindig. Bedenk iets en je kunt 
het bouwen. Het is in feite een 
game die je niet kunt uitspelen. 
Persoonlijk denk ik dat mensen 
Minecraft de komende tientallen 
jaren zullen blijven spelen. Het 
draait namelijk niet om de grap-
hics, maar juist om de gameplay 
en het eindeloze perspectief.” 
In Minecraft bestuurt de speler 
een avatar waarmee van alles ge-
daan kan worden. ,,Minecraft is 
de grootste game op aarde. Het is 
600 miljoen keer verkocht en on-
danks dat het in 2011 is uitge-
bracht beschikt het over 140 mil-
joen actieve spelers. In de game 
tref je dieren, tegenstanders, 
metgezellen, grot- en tunnelsyste-
men, bergen, meren en velden. Je 
bevindt je dus in een uit-
gestrekte omgeving 
waarin verschillende 
grondstoffen te vinden 
zijn. Door die grondstof-
fen te ‘minen’ kun je star-
ten met bouwen. Je kunt 
letterlijk bouwen wat je 
wilt: steden, mythische 
werelden, pretparken, al-
les is mogelijk. Op jonge 
leeftijd merkte ik al gauw 
dat je je geen moment 
hoeft te vervelen in Mine-
craft.” Thomas bleek aan-
leg te hebben voor de 
game. 

‘Ik denk 
dat mensen 
Minecraft de
komende 
tientallen jaren 
blijven spelen’

Tot zijn zestiende speelde 
de Volendammer – net als 
het overgrote deel van de 
gamers – puur voor zijn 
plezier. Pas toen hij on-
derdeel werd van een in-
ternationaal team besefte 
hij dat er misschien wel 
meer in zou zitten. ,,Twee 
jaar terug was ik lid van 
Greenfield, een team met 
500 leden van over de hele 

wereld. Samen bouwden we een 
gigantische wereld in de stijl van 
Los Angeles. Ieder krijgt speci-
fieke taken binnen zo’n project. 
Ik voerde die van mij zo goed uit 
dat ik in rap tempo klom in de 
rankings. Op YouTube gingen we 
viraal met het project. We hebben 
de wereld uiteindelijk online ge-
zet en hij werd ruim een miljoen 
keer gedownload. Het team viel 
niet veel later uit elkaar, maar ik 
had er de nodige ervaring opge-
daan.” 
Tijdens een stage bij een bedrijf 
in Volendam werd Thomas door 
zijn managers geadviseerd de 
sprong in het diepe te wagen. ,,Ik 
vertelde ze wat ik als lid van 
Greenfield had bereikt met Mine-

craft, hoe populair de game is en 
wat ik kon. ‘Hier moet je echt wat 
mee gaan doen’, zeiden allebei 
mijn managers. Net als mijn va-
der later zou doen adviseerden 
ook zij dat ik nog hartstikke jong 
was, nog geen vaste lasten had en 
altijd nog zou kunnen studeren.” 
Thomas maakte zijn vwo af en 
richtte op zijn zeventiende Cube-
fields op. ,,Cubefields is gespecia-

liseerd in het ontwikkelen van 
producten binnen Minecraft. We 
bouwen adembenemende werel-
den en werken aan impactvolle 
campagnes in de game. Daarnaast 
geven we workshops en Mine-
craft-trainingen.” 
,,Op de zolderkamer bij mijn ou-
ders thuis ben ik in mijn eentje 
begonnen”, blikt Thomas terug. 
,,Ik probeerde mezelf te verhuren 
als specialist in lessen en work-
shops geven, in de tussentijd 
werkte ik aan Minecraft-werel-
den. Mijn bedrijfsplan kwam in 
principe neer op ‘ik begin ergens 
aan en zie wel waar het schip 
strandt’”, lacht Thomas. ,,Ik werd 
dus positief verrast toen ik 
merkte dat Cubefields zo snel 

groeide. Binnen een 
jaar kon ik mensen 
gaan aannemen en 
was het mogelijk een 
kantoor te huren in 
Purmerend. Inmid-
dels bestaat het team 
uit zes mensen; drie 
medewerkers in vaste 
dienst, twee stagiaires 
en ikzelf. Het verdien-
model zit hem in het 
geven van workshops 
en trainingen, mee-
werken aan evene-
menten en het verko-
pen van 
Minecraft-werelden. 
We hebben onder 
meer al workshops 
mogen verzorgen voor 
studenten van HvA’s, 
ROC’s, verschillende 
basisscholen, univer-
siteiten en ik heb pro-
jecten mogen doen 
voor zowel De Triade 
als het Don Bosco Col-
lege. Bij mbo- en hbo-
opleidingen tot game-
ontwikkelaar zijn onze 
workshops zelfs een 
aanvulling op het ge-
bruikelijke lespakket. 
Door dergelijke op-
drachtgevers ge-
vraagd worden is voor 
mij de mooiste beves-
tiging voor ons werk. 
Dat zulke instanties 

vertrouwen in ons en onze vaar-
digheden hebben, dat is toch iets 
waar ik stiekem best trots op 
ben.”
Thomas Bosch concludeert dat 
hij zijn droombaan te pakken 
heeft. En dat op achttienjarige 
leeftijd zónder werkgever. ,,Ik 
maak gemiddeld 60 tot 70 uur per 
week, het is hard werken en af en 
toe doorbijten, maar het is het ie-
dere dag weer waard.” Hij lacht: 
,,Al had mijn moeder wat meer 
overtuiging nodig dan mijn va-
der, samen hebben ze vanaf het 
begin achter me gestaan. Hoe het 
avontuur ook zal eindigen, daar 
zal ik ze altijd dankbaar voor blij-
ven.”

Minecraft-wonder Thomas Bosch (18) leeft zijn droom

Van zolderkamer naar eigen 
kantoor met vijf personeelsleden 

Kevin Mooijer
Door

‘Mijn bedrijfsplan
was: ik zie wel waar 
het schip strandt’

Wonen en werken moet een PUUUR(e) beleving 

zijn, daar staan wij voor en willen we je graag 

laten ervaren in ons Experience Center aan de

Einsteinstraat 57 in Purmerend.

Ons Experience Center is op afspraak te 

bezoeken.

de ultieme
sfeerbeleving

Einsteinstraat 57, Purmerend
www.puuur-interiors.nl

Designer drugs, legaal?
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Joey Veerman even uit de wind gehouden door nieuwe club PSV

Aangezien allerlei 
‘voetbaldeskundi-
gen’ (extreem) kri-
tisch op de trans-
fer/Veerman waren 
en Feyenoord te-
vens dacht in de 
race te zijn om de 
Volendammer bin-
nen te hengelen en 

een afspraak te hebben met diens 
club Heerenveen. Reden genoeg 
om de altijd spraakzame Veer-
man te bevragen, maar die mag 
vanaf zondagmiddag in de uit-
wedstrijd bij FC Groningen eerst 
zijn voeten laten spreken. Met de 
aanname dat hij zijn debuut gaat 
maken voor de Eindhovense kop-
loper van de eredivisie.
Niet voor de eerste keer was de 
Volendamse middenvelder – ge-
makkelijk – voer in praatpro-
gramma’s of social media. Waar-
bij slechts een enkeling zich van 
statistieken bediende en inhoude-
lijker keek en oordeelde. Zoals 
zijn dorpsgenoot Kees Kwakman 
(ESPN), Pieter Zwart (VI) en de 
trainer die hem op zeventienja-
rige leeftijd liet debuteren bij FC 
Volendam, Robert Molenaar. Bij 
hen geen ruimte voor scepsis, wel 
voor de positieve klank en de pun-
ten die verbetering en gedrags-
verandering behoeven.  Andere 
verslaggevers, analisten of zelf-
benoemde voetbaldeskundigen 
wezen in een eerder stadium al op 
de keuzes en de eigenzinnige kant 
van Veerman. Over dat hij zich 
afmeldde voor Jong Oranje 
(‘F*cking ga gewoon’, zei ESPN-
analist Kenneth Perez), de ver-

meende heimwee die tot uitspra-
ken leidde dat ‘hij maar lekker in 
Nederland moet blijven’. En er 
rezen bij elke transferwindow en 
periode van interesse van clubs 
de twijfels, of hij op het mentale 
gebied en zonder bal (lees mee- 
en terugverdedigen) wel de abso-
lute top aan kan. Nog even los ge-
zien van wat er allemaal op social 

media wordt gekwakt. 
Twijfels die vaak samen gingen 
met de nieuwsgierigheid van ve-
len, die Joey Veerman met zijn 
fluwelen balbehandeling juist 
eens bij een topclub zouden wil-
len zien. Daarom viel zijn naam 
dikwijls als opvolger van Ajacied 
Ryan Gravenberch, of was hij 
misschien geschikter voor het 
Feyenoord- of PSV-middenveld? 
Kortom, vaak genoeg was hij on-
derwerp van gesprek. In de laat-
ste anderhalf jaar kwam de be-
langstelling vanuit allerlei 
Europese landen en competities. 
Uit eigen land (Feyenoord en AZ), 

Frankrijk, Engeland, Schotland, 
Turkije, Spanje, Italië, overal 
stond hij op lijstjes en de één 
werd wat concreter dan de ander. 
Maar Heerenveen wilde graag 
een hoge prijs betaald zien voor 
haar spelmaker, die ondertussen 
immers zelf bijtekende en daar-
door die prijs opgeschroefd zag 
worden.

Hoger platform 
Wat de speler zelf betreft was hij 
al eerder klaar om bij Heeren-
veen te vertrekken. Of hij dan 
van toegevoegde waarde zou zijn 

en verschil kan maken bij een 
topclub, nationaal en internatio-
naal, zou dan – zoals nu bij PSV – 
moeten blijken. Maar duidelijk 
was dat Joey Veerman op een ho-
ger platform moe(s)t worden uit-
gedaagd. Zodat de gave waarover 
hij beschikt met de bal, in grotere 
wedstrijden tot uiting kan komen. 
Maar dat de dorpeling ook aan de 
slag gaat met zijn tekortkomin-
gen die dergelijke topduels bloot-
leggen.  
Dan kan hij laten zien dat hij écht 
wel kan verdedigen, slim genoeg 
is om een bal af te pakken, om 
niet alleen de mooi weer-voetbal-
ler te zijn maar ook vuile meters 
kan maken. Veerman zat hij Hee-
renveen in de kopgroep als het 
ging om het maken van meters, 
maar dat waren vaak onnodige 
meters, omdat er tijdens het druk 
zetten niet werd doorgedekt en de 
eigen (centrale) verdedigers met-
een achteruit liepen. In plaats van 
blijven staan of vooruit verdedi-
gen, zoals Ajax doet. Niemand bij 
Heerenveen gaf intensieve stu-
ring van achteruit en zo ver – om 
dat verbaal neer te zetten – is 
Veerman zelf ook nog niet. Groei-
mogelijkheden genoeg voor hem, 
met name om zonder bal niet pas-
sief te zijn, sneller zijn omgeving 
scannen, zichzelf te positioneren 
en anderen aan te sporen. Groei-
kansen liggen er ook om als top-
sporter te leven en denken.
Aan de bal werd hij vergeleken 
met briljante voetballers als Fre-
nkie de Jong, oud Barcelona-ar-
chitect Andrés Iniësta en Juven-
tus-middenvelder Andrea Pirlo. 
Voormalig PSV-trainer Hans 
Westerhof roemde Veermans ex-
ceptionele kwaliteiten, ,,dat zie ik 
zelfs Frenkie niet doen”. 

Lees verder op pagina  18 

Van Frenkie en Iniësta, 
tot een luie donder

De avond was al gevallen, het was aan het einde van een be-
wogen dag in Brabant. De dag waar Joey Veerman zolang 
naar hunkerde, de dag dat de stap naar een grote club werke-
lijkheid werd. Hij speelde al vaker op die grasmat, in dat 
stadion, maar van de blik van Joey Veerman viel toch iets 
nieuws af te lezen. De tribunes waren verlaten, het was don-
ker, de verlichting zorgde voor een wat sprookjesachtige en 
filmische sfeer. Zijn ogen dwaalden af en stonden voor een 
moment stil, alsof het besef even doordrong en een gevoelige 
snaar bij de anders koele twintiger in beweging werd ge-
bracht. Het is gelukt en hier gaat het gebeuren. PSV hield 
Veerman – behoudens het interview voor de eigen media tij-
dens de dag van het tekenen – nadien de afgelopen week uit 
de wind. Geen interviews. En dat was begrijpelijk.

Eddy Veerman
Door
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Persbericht april 2004: “De ge-
meente Edam-Volendam gaat on-
derzoeken of nieuwbouw voor 
sporthal De Seinpaal haalbaar is”
Verkiezingsprogramma 2016-
2022 CDA Edam-Volendam:
“Bouw van de nieuwe sporthal ter 
vervanging van de Seinpaal”
Persbericht december 2018: 
“Opening van nieuwe sporthal De 
Seinpaal”

Zoals uit bovenstaande regels 
valt op te maken, is met de bouw 
van de nieuwe sporthal De Sein-
paal “enige tijd” gemoeid gegaan; 
maar liefst 14 jaar heeft het ge-
duurd vanaf de eerste plannen tot 
aan realisatie. Daarentegen heeft 
het slechts 3 jaar geduurd vanaf 
het moment dat de nieuwbouw in 
het verkiezingsprogramma stond 
tot aan dezelfde realisatie. 

Het gaat er niet om 
wat je roept, maar 
wat je doet!
In 2015 werd door toenmalig wet-
houder Sombroek (CDA) vastge-
steld dat de oude Seinpaal echt 
aan het einde van zijn latijn was, 
zowel in technisch als in econo-
misch opzicht. Werk aan de win-
kel; hier moest actie op worden 
ondernomen en dus werd in het 
coalitieakkoord 2016-2020 de rea-

lisatie van de nieuwe Seinpaal be-
noemd tot prioriteit. Namens het 
college heeft wethouder Tuijp het 
dossier opgepakt en vanaf dat 
moment kwam alles in een 
stroomversnelling. Nadat was be-
sloten om de nieuwbouw aanpan-
dig aan Zwembad De Waterdam 
uit te voeren, werd tegelijkertijd 
de grootschalige renovatie aan de 
binnenzwembaden uitgevoerd. In 
maart 2018 is begonnen met de 
werkzaamheden. Zesenveertig 
jaar na de feestelijke opening van 
de “oude Seinpaal” door ZKH 
Prins Claus, is op 16 december 
2018 de “nieuwe Seinpaal” ge-
opend. 
Het resultaat mag er zijn!
De sporthal voldoet geheel aan 
NOC*NSF eisen en is door twee 
scheidingswanden in drie hallen 
te verdelen, waardoor hij dus ge-
schikt is voor onderwijsdoelein-
den en alle soorten van binnen-
sport. Hiermee wordt ruimschoots 
voorzien aan iedere vraag naar 
ruimte om in te sporten, voor zo-

wel het onderwijs als de diverse 
sportclubs. Met deze aanwinst 
heeft onze gemeente een visite-
kaartje afgegeven en bevestigd te 
zullen blijven investeren in een 
gezonde samenleving, voor zowel 
de jeugd als de ouderen.

CDA Edam-Volendam 
draagt de sport in 
al zijn facetten een 
warm hart toe
De nieuwe Seinpaal en het bin-
nenkort te openen Gymsportcen-
trum zijn daarvan belangrijke be-
wijzen. Naast deze nieuwbouw-
projecten vinden wij het belang-
rijk ook de accommodaties van de 
talrijke sportverenigingen die 
onze gemeente rijk is in goede 
staat te houden. Op die manier 
willen wij onze inwoners de kans 
bieden om hun conditie te verbe-
teren dan wel op peil te houden 
zodat wij nog in lengte van jaren 
onze hoge positie als “Topsport-
gemeente” en “Beste woonge-
meente” van het jaar kunnen 
handhaven.

Suggesties zijn van 
harte welkom
Het CDA staat open voor sugges-
ties en ideeën. Neem contact op 
met het CDA Edam-Volendam via 
edamvolendam.cda@gmail.com 
of kijk op onze website www.cda.
nl/noord-holland/edam-volendam, 
facebookpagina of volg ons via 
twitter.

Is ons gemeentebe-
stuur een stuurloos 
schip geworden?

Heeft de coalitie de afgelopen zes jaar grote fou-
ten gemaakt? Nee, niet echt. Zijn ze goed omge-
gaan met de financiën? Nee, niet echt. Dit laatste 
blijkt uit het feit dat zowel de wethouder finan-
ciën als de accountant gewaarschuwd hebben 
voor de risico’s op een verslechterde financiële 
positie: ‘ga bezuinigen’! De oproep om te bezuini-
gen was groot. Sterker nog, de gemeenteraad is 
tijdens een extra ingelaste raadsvergaderingen 
tot 2 keer toe gevraagd # 4 miljoen te besparen en 

daarbij ‘bezuinigingsdenkrichtingen’ aan te ge-
ven, om de meerjarenbegroting van 2020 tot 2023 
rond te krijgen. En wat doet de coalitie (lijst Kras, 
CDA, VVD en Zeevangs Belang)? Potverteren! 
Als voorbeeld noemen wij het luxueus uitge-
voerde gymsportcentrum met de prachtige bui-
tenkant. Dit centrum had er al een paar jaar eer-
der kunnen staan voor # 1,5 miljoen minder. Het 
mag wat kosten, maar toch moest er bezuinigd 
worden. Hoe kan dit? 

Korte termijn 
(ad hoc)beleid en 
gebrek aan visie
Dat komt omdat de coa-
litie te kortzichtig be-
slissingen neemt zon-
der een duidelijke 
visie. Anders gezegd, 
ze nemen korte termijn 
besluiten waarmee de 
coalitiepartijen bij de 
verkiezingen de sier 
mee kunnen maken. Dit 
in plaats van een goed 
doordacht strategisch 
besluit, met oog voor de 
lange termijn. Een aan-
tal belangrijke dossiers 
bleven liggen met als gevolg dat 
er momenteel bijvoorbeeld 
sprake is van een zeer grote wo-
ningnood. Op de eerste plaats is 
er nog altijd geen enkel huis ge-
bouwd in de Lange Weeren. Ten 
tweede ligt het Tase-terrein al 6 
jaar stil. Daarnaast ligt de derde 
ontsluitingsweg er nog steeds 
niet (op een rij bomen na) en is de 
Broeckgouw nog altijd niet afge-
rond. Juist díe belangrijke dos-
siers bepalen de kwaliteit van le-
ven in onze gemeente.

Wat zijn de gevolgen?
De partijen Lijst Kras, CDA, VVD 
en Zeevangs Belang zullen bewe-
ren dat ze op alle fronten in de af-
gelopen jaren veel bereikt heb-
ben. Maar er is veel blijven 
liggen. Bijvoorbeeld aandacht 
voor een kwaliteits- & efficiency-
verbetering van de gemeentelijke 
diensten. Daarnaast verbetering 
van de interne processen zoals 
het aanbestedingsbeleid, ICT, 
maar ook betere interne afstem-

ming tussen collega’s en aandacht 
voor de veranderde samenleving 
(onrust op het Middengebied en 
in de Singelwijk rondom de vei-
ligheid). Ook is er te weinig gere-
aliseerd om te komen tot een stra-
tegisch personeelsbeleid of 
personeelsplanning. Een aantal 
zeer goede en capabele ambtena-
ren (Volendammers) hebben na-
melijk onze gemeente verruild 
voor een vergelijkbare baan in 
een buurgemeente. Doodzonde! 

Kennis en ervaring, maar ook di-
recte betrokkenheid met onze 
mooie gemeente is verloren ge-
gaan.   

Hoe ontwikkel je een 
visie en strategie?
Stap 1: Stel een strategische visie 
op met concrete doelen en werk-
bare en realistische kaders, waar-
bij gekeken wordt naar een stip 
aan de horizon over 5, 10 en 25 
jaar; 
Stap 2: Stem de doelstellingen af 
met de burgers en het ambtelijke 
apparaat;
• voer een tevredenheidsonder-

zoek of marktonderzoek  uit on-
der de burgers;

• ga om de tafel met de ambtena-
ren en vraag om ideeën. Zij 
moeten het werk uiteindelijk 
uitvoeren!

Onze wensen zijn duidelijk. Wilt u 
ook koers zetten richting een be-
stuurbaar Edam-Volendam? Stem 
dan op Volendam|80 en maak onze 
gemeente weer krachtig!
Volg ook de Volendam|80 pagina 
op Facebook en Instagram en lees 
onze 2 wekelijkse berichten!

Het gaat er niet om wat je 
roept, maar wat je doet!

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Bob Dylan Revisited live in PX; een aanrader!
Een staande ovatie in de P3 Purmerend van het publiek 7 november 
jongstleden. Dat was de terechte beloning voor Frank Bond, 
(AlascA) Roy de Smet (finalist Popronde NH) en Jack Deen (win-
naar Popronde NH) na afloop van hun Dylan experience, waarin het 
publiek tweeënhalf uur werd meegenomen in het bijzondere leven 
van Robert Zimmerman die wereldberoemd werd als Bob Dylan. 
Op zondagmiddag 6 februari wordt de show overgedaan in PX Vo-
lendam. 
Frank Bond schreef zijn masterscriptie over Dylan met de vraag is 
Dylan een liedjesschrijver of een terechte Nobelprijswinnaar litera-
tuur? Tijdens deze voorstelling krijgt u antwoord op die vraag.
Wie is deze meest gecoverde artiest? Wat was zijn invloed op de mu-
ziek en op andere artiesten? Wat gebeurde er toen de Beatles en Dylan 
elkaar spraken, maar vooral wat gebeurde er daarna? Je gaat het ho-
ren tijdens deze met prachtige muziek omlijste voorstelling. Een zit-
concert op zondagmiddag in de PX. Een echte aanrader voor de fans 
van Dylan, maar zeker ook voor mensen die Dylan niet zo goed kennen 
en verrast willen worden met het verhaal van deze bijzondere artiest 
die dit jaar zijn 80e verjaardag vierde. Een kaartje voor Bob Dylan 
Revisited is # 15,-. Op zondag 6 februari openen de deuren van PX om 
15.00 uur. 

Traditiegetrouw vond ook dit 
jaar de verkiezing van onderne-
mer van het jaar plaats in Zee-
vang. Op initiatief van Zeevang 
Ondernemers (ZO!) kon er ge-
stemd worden op drie genomi-
neerden. Nu dat niet fysiek kon, 
werden leden en hun partners 
uitgenodigd om online te stem-
men. Na het tellen van alle stem-
men bleek Astrid Hendriksz van 
Kadoshop Ieniemienie de win-
naar.
Voorafgaand aan de stemronde 
had ZO! drie ondernemers geno-
mineerd voor de ‘Ondernemer 
van het Jaar 2021’ verkiezing: 
Pieter Rol van Frost Klimaattech-
niek, Peter Steenman van Steen-
man Beveiligingstechniek en As-
trid Hendriksz van Kadoshop 
Ieniemienie. Graag had ZO! de 
winnaar bekend gemaakt tijdens 
de nieuwjaarsreceptie. Vanwege 
de beperkende coronamaatrege-
len besloot de ondernemersver-
eniging het dit jaar op eenzelfde 
wijze te doen als vorig jaar, zodat 
de verkiezing wel door kon gaan. 
Gekozen werd voor een online va-
riant. Cajo Vroom, voorzitter: ‘In 
de week tussen Kerst en Oud & 
Nieuw hebben we bij al onze le-
den een heerlijk nieuwjaarsge-
schenk gebracht. Daarbij zat ook 
de uitnodiging om een filmpje 
van de genomineerden te bekij-
ken en te stemmen met behulp 
van een unieke code. Omdat we 
op onze nieuwjaarsreceptie altijd 
onze leden en hun partners ver-
welkomen, mocht elk lid twee 
stemmen uitbrengen.’

Van deze mogelijkheid werd veel-
vuldig gebruik gemaakt. Al snel 
bleek Astrid met haar kadoshop 
de favoriet. Zij ging er dan ook 
met de winst vandoor. Haar ka-
doshop Ieniemienie is niet meer 
weg te denken in het dorpshart 
van Oosthuizen. De winkel heeft 
een breed assortiment met kan-
toor- en schoolartikelen, maar 
ook lampen, batterijen, speelgoed 
en geschenkartikelen. Daarnaast 
kunnen er pasfoto’s en sleutels 
gemaakt worden en verkoopt As-
trid loten van verschillende lote-
rijen. Ook het Post NL postkan-
toor heeft een belangrijke functie 
in het dorp. Inwoners komen niet 
alleen naar de winkel voor een 
boodschap, maar ook voor een 
praatje. En daarmee heeft Ienie-
mienie ook een belangrijk sociaal 
karakter. De kersverse winnares 
is verrast met de winst van de 
eervolle titel ‘Ondernemer van 
het Jaar 2021’. Astrid: ‘Ik ben ont-
zettend blij en trots met deze er-
kenning voor het harde werken 
van de afgelopen jaren.’ Het be-
stuur van Zeevang Ondernemers 
is blij dat de verkiezing toch 
plaats heeft kunnen vinden. Cajo: 
‘Als ondernemersvereniging vin-
den we het belangrijk onze onder-
nemers te ondersteunen en ze in 
de spotlight te zetten met deze 
verkiezing. We feliciteren Astrid 
van harte met het winnen van 
deze verkiezing, maar zijn ook 
bijzonder trots op de twee andere 
genomineerde bedrijven van Pie-
ter Rol en Peter Steenman.’

Astrid Hendriksz van Kadoshop 
Ieniemienie ondernemer van het jaar

© Foto: Christy Rijser 

Minilezing Oersheim
Op dinsdag 18 januari organi-
seert de lokale KNNV afdeling 
Hoorn/West-Friesland een mini-
lezing verzorgd door Hans Ou-
dejans.
Hans zal u informeren en bijpra-
ten over een mooi gebied vlak bij 
Ursem met de naam Oersheim. In 
2018 heeft een kleine groep en-
thousiaste mensen een oud helo-
fytenfilter geadopteerd en zijn ze 
het gaan beheren. Het helofyten-
filter bestaat uit een 235 meter 
lange meanderende sloot met een 
vijver op het einde en werd ge-
bruikt om afvalwater van een 

tuincentrum te zuiveren. Het 
tuincentrum is er niet meer maar 
het filter nog wel. Langzaam ver-
andert het gebied in een mooi na-
tuurgebiedje en is het zelfs opge-
nomen in het concept uitbrei-
dingsplan De Tuinen deel 2. 
Welke werkzaamheden er al zijn 
uitgevoerd, nog uitgevoerd gaan 
worden en wat de wensen nog zijn 
zal Hans te spraken brengen in 
deze minilezing.
De lezing start om 20 uur en zal 
ongeveer tot 21 uur duren. Omdat 
de lezing via ZOOM te volgen is 
heeft u een link nodig die u kunt 
opvragen bij Jan-Pieter de Krij-
ger (pr@hoorn.knnv.nl)
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De energietransitie in Edam-Volendam: lokaal en eerlijk

De gemiddelde temperatuur op 
aarde is aan het stijgen. Om de 
klimaatcrisis af te wenden en 
onze planeet leefbaar te houden 
moeten we overstappen op duur-
zame energiebronnen. Het goede 
nieuws: we kunnen er allemaal 
beter van worden. Met projec-
ten in eigendom van de gemeen-
schap en steun aan mensen met 
weinig geld houden we de ener-
gietransitie lokaal en eerlijk. 
GroenLinks organiseert op 3 fe-
bruari een bijeenkomst in De 
Swaen over de energietransitie 
(zie laatste alinea!). 

Niet achterop raken
Ons gemeentebestuur zegt niet 
voorop te willen lopen in de ener-
gietransitie. Met deze instelling 
raken we langzaam achterop. Dat 
is slecht voor het klimaat, maar 
ook voor onze portemonnee. 
GroenLinks wil de ambities flink 
verhogen. In 2030 willen we dat 
alle huizen in onze gemeente van 
duurzame elektriciteit zijn voor-

zien. Daarnaast zou Edam-Volen-
dam in 2040 aardgasvrij moeten 
zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
En net zo belangrijk: hoe zorg je 
dat de energietransitie eerlijk 
verloopt?

Elektriciteit, warmte en 
opslag
Voor het opwekken van duurzame 
elektriciteit zetten we in op wind-
molens en zonnepanelen. In onze 
gemeente is beperkt ruimte voor 
windmolens. Voor het plaatsen 
van windmolens moet er draag-
vlak zijn bij de omwonenden. 
Daarnaast ontvangen zij altijd 
een deel van de winst. Zonnepane-
len kunnen geplaatst worden op 
daken, maar ook boven parkeer-
plaatsen en zelfs in fietspaden. 
Voor duurzame warmte zien we 
kansen in (hybride) warmtepom-
pen en het winnen van diepe bo-
demwarmte. GroenLinks is ook 
sterk voorstander van het lokaal 
opslaan en gebruiken van duur-
zame energie. Door de opgewekte 
energie dicht bij de bron te ge-
bruiken zijn er minder zware ka-
bels of leidingen nodig.

Duurzaam verdienmodel
De energietransitie biedt veel 
kansen voor onze gemeenschap. 
Investeren in duurzame energie 
is erg aantrekkelijk. Het isoleren 
van woningen leidt tot lagere 
energiekosten en meer comfort. 
Onze ondernemers kunnen geld 
verdienen door de daken van hun 
bedrijfspanden vol te leggen met 
zonnepanelen. 
De gemeente zelf kan investeren 
in het grootschalig opwekken en 
opslaan van duurzame energie. 
Met het inspelen op dit soort kan-
sen kunnen we van de energie-
transitie een verdienmodel ma-
ken. Een duurzaam verdienmodel, 
dat onze gemeente én de planeet 
verder helpt. 

Lokaal en eerlijk
GroenLinks vindt het heel belang-
rijk dat de opbrengsten en kosten 
van de energietransitie eerlijk 
worden verdeeld. Zo willen we 
dat de winst van de duurzame 
energie die we hier opwekken ook 
binnen de gemeenschap blijft. 
Een manier om dit te doen is via 
energiecoöperaties. Onze inwo-

ners worden dan mede-eigenaar 
van energieprojecten in onze ge-
meente, waardoor zij ook profite-
ren van de opgewekte energie. 
Onze regio heeft nu al twee suc-
cesvolle energiecoöperaties: Zon 
op Edam-Volendam en Coöperatie 
Windenergie Waterland. Dat 
moeten er veel meer worden.
 

Iedereen duurzaam
Speciale aandacht hebben we 
voor mensen met weinig geld. Zij 
kunnen het verduurzamen van 
hun huis meestal niet betalen. 
Zonder extra maatregelen drei-
gen zij achter te blijven. Met een 
lokaal Klimaatfonds willen wij 
deze groep subsidie geven voor 
energiebesparende maatregelen, 
zoals isolatie. Voor inwoners met 
meer financiële draagkracht 
komt er een Duurzaamheidsle-
ning. Hiermee kunnen zij via de 

gemeente geld lenen voor duur-
zame maatregelen aan hun wo-
ning. Het idee is dat het geleende 
bedrag op den duur weer wordt 
terugverdiend met het besparen 
op de energiekosten. 
 

Aan de slag!
De gemeente moet nu echt aan de 
slag met de energietransitie. Zij 
moet niet alleen zelf investeren, 
maar ook de voorwaarden schep-
pen voor onze inwoners om duur-
zaam te denken en doen. Laat an-
deren zich maar verliezen in 
oeverloze discussies. In de tus-
sentijd investeren wij in de toe-
komst. 
Sean Tol
GroenLinks Edam-Volendam

Website: gl-ev.nl
Facebook: gl-ev.nl/fb
Instagram: gl-ev.nl/insta

Op donderdag 3 februari organiseren we een bijeenkomst over de 
klimaatcrisis en de energietransitie. Sprekers met kennis van za-
ken buigen zich over de vraag wat we in onze gemeente én in ons 
eigen huis kunnen doen. Deze bijeenkomst vindt plaats in De 
Swaen, Voorhaven 135 te Edam. Houd de datum alvast vrij in uw 
agenda. Meer informatie volgt!

INGEZONDEN MEDEDELING

,,Het idee om klas-
sieke concerten in 
Edam te organise-
ren leeft al heel 
lang”, begint initia-
tor Sonja Tol. ,,We 
missen in de ge-
meente de klanken 
van klassieke mu-
ziek. Wij willen 
daarom iets struc-

tureels neerzetten. Een jaarlijks 
terugkerende concertreeks in het 
teken van de klassieke muziek. 
Laagdrempelige concerten van 
een uurtje op zondagmiddag, voor 
jong en oud. Dat is de insteek van 
Voorhaven Concerten.” 
Als professioneel fluitist zijnde – 
en bovendien getrouwd met een 
beroepsdirigent – heeft Sonja de 
nodige ervaring met live concer-
ten. ,,De Nicolaaskerk beschikt 
over een geweldige akoestiek. 
Wij hebben een programma sa-
mengesteld, dat perfect geschikt 
is voor die akoestiek. Penning-
meester Monique Schoorl vult 
aan: ,,Momenteel wordt van de 
Nicolaaskerk – los van de vanzelf-
sprekende kerkfunctie – alleen 
gebruik gemaakt tijdens het jaar-
lijkse Korenfestival. Wij hebben 
de kans om die fantastische 
ruimte te benutten. En in het jaar 
waarin de kerk 175 jaar bestaat 
gaan we op de mooist mogelijke 
manier gebruik maken van dat 
voorrecht.”
Zes van de zeven geplande con-
certen zullen plaats hebben op 
zondagmiddag rond de klok van 
drie uur. Het programma kent 
één uitzondering op donderdag-
avond. Sonja: ,,Om het laagdrem-
pelig te houden zullen de uitvoe-
ringen een uur duren. We 
beginnen gezellig met een kopje 
koffie of thee, dan een klassiek 
concert van een uur en dan is er 

nog ruimte voor gezellig een 
glaasje wijn. De Voorhaven Con-
certen hebben daardoor zeker 
ook een sociale functie.” Op het 
slotconcert na is het volledige 
programma al bekend. ,,We be-
ginnen op 10 april met Eric en 
Abigail Reddet. Tenorzanger Eric 
is vooral bekend van zijn werk bij 
het orkest van André Rieu en voor 
zijn grote rol in het populaire te-
levisieprogramma ‘Maestro’.”

‘Geweldige 
livemuziek van 
virtuoze muzikanten 
op een prachtige 
locatie’

,,Op 15 mei speelt het Carla Leurs 
& Cugnon Consort strijkkwintet, 
op 12 juni komt accordeonist Oleg 
Lysenko, op 10 juli trompettist 
Sebastiaan Haverkate, op 21 juli 
The Portsmouth High School Sin-
gers en op 11 september het Ke-
ros Ensemble. Alleen voor het 
slotconcert op 9 oktober hebben 
we dus nog geen programma. Alle 
muzikanten zullen het publiek 
verrassen met een prachtige, 
klassieke programma. Vanwege 
het bescheiden formaat van de 
Nicolaaskerk hebben we er be-
wust voor gekozen om geen grote 
orkesten neer te zetten. De akoes-
tiek van de zaal zorgt namelijk 
dat kleine ensembles en koren er 
fenomenaal klinken.” 
Volgens Sonja en Monique wordt 
het de moeite waard om de con-
certen bij te wonen. Monique: 
,,De Voorhaven Concerten zullen 

zowel voor liefhebbers van klas-
sieke muziek als mensen die nog 
niet veel ervaring met de stijl 
hebben een genot zijn. Je hebt de 
mogelijkheid om straks gewel-
dige livemuziek van verschil-
lende virtuoze muzikanten te be-
wonderen, en dat op een 
schilderachtige locatie met een 
intieme sfeer.” 
Het is de bedoeling dat de Voor-
haven Concerten een jaarlijks te-
rugkerend evenement wordt. De 

stichting is opgericht en het pro-
gramma voor het debuutjaar is zo 
goed als rond, maar wat er nog 
aan ontbreekt zijn sponsoren. 
,,We zijn naarstig op zoek naar 
sponsoren. Zowel particuliere do-
naties als sponsoring van bedrij-
ven is van harte welkom. Ieder 
bedrijf dat een mooi bedrag spon-
sort krijgt een aantal vrijkaartjes 
voor de concerten en uiteraard 
naamsvermelding op onze web-
site. Een kaartje voor een enkel 

concert is # 12,50 en een abonne-
ment voor zes concerten is # 60,-. 
De toegang voor de donderdag-
avondshow van The Portsmouth 
High School Singers is gratis. De 
capaciteit in de Nicolaaskerk is 
250 personen. We hopen natuur-
lijk zoveel mogelijk mensen te 
mogen verwelkomen zodat we de 
wens om een jaarlijkse traditie 
van de Voorhaven Concerten te 
maken waar kunnen maken.”

Nicolaaskerk gastheer voor zeven prachtige liveoptredensKomend jaar zullen in het historisch centrum van Edam een 
serie klassieke concerten worden gegeven. Met als doel om 
een podium te bieden aan bekende en minder bekende klas-
sieke musici uit binnen- en buitenland, is door Stichting 
Voorhaven Concerten een zevental prachtige uitvoeringen 
georganiseerd. Verschillende klassiek geschoolde muzikan-
ten gaan werk van uiteenlopende componisten uit verschil-
lende tijden ten gehore brengen. Achter de deuren van de 
pittoreske Nicolaaskerk aan de Voorhaven zal de prachtige 
muziek van april tot en met oktober klinken. De eerste noten 
worden gespeeld op zondagmiddag 10 april. 

Voorhaven Concerten haalt 
klassieke muziek naar Edam

Kevin Mooijer
Door

Harry's Jazz & Blues Café 
donderdagavond van 19.00-21.00 uur
De tweede donderdag van de 
maand betekent twee uur lang de 
BLUES! Het wordt een heel bij-
zondere aflevering, want deze uit-
zending komt bijna geheel van 
vinyl. Het eerste uur wordt ge-
opend door een duet tussen Tony 
Bennett en Amy Winehouse met 
hun uitvoering van "Body and 
Soul".
 Daarna gaan we over op de echte 

blues van vinyl, met een oudje 
van Elmore James uit 1954. Ver-
volgens hoort u Beth Hart & Joe 
Bonamassa van de dubbel-lp 
"Black Coffee" en daarna Walter 
Trout van zijn album "Transition 
- 25th Anniversary". Verder in dit 
uur - niet meer van vinyl - Miley 
Cyrus samen met The Doors-gita-
rist Robby Krieger, de Australi-
sche blueszanger C.W. Stoneking, 

waarna twee klassieke musici nog 
met een prachtopname langsko-
men, te weten violist Itzhak Perl-
man en pianist André Previn, van 
hun album uit 1980 "A Different 
Kind Of Blues". 
Dit uur wordt besloten met num-
mer 4 uit de Joe Bonamassa "B.B. 
King top 10".
Het tweede uur is geheel van 
zwart, of gekleurd vinyl en wordt 
geopend door de Shakey Sam 
Bluesband gevolgd door de Rob 
Hoeke Boogie Woogie Band. 
Hierna heb ik twee nummers van 
Oscar Benton achter elkaar ge-

plakt. 
Het is het nummer "I'm A 
Bluessinger"uit 1969 en de re-
make uit 2018. Verder Barrel-
house met een nummer van hun 
debuutalbum "Barrelhouse" uit 
1974, gevolgd door een nummer 
van een liveoptreden in Alkmaar 
met Albert "The Iceman" Collins. 
Hierna John The Revelator met 
hun album "Wild Blues, uit 1970, 
de Boom Boom Bluesband uit juni 
1988. Zij traden zaterdag 25 juni 
1988 op bij Mahogany Hall op de 
Kaasmarkt in Edam, terwijl 80-
85% van het publiek in het oranje 

liep. Ik verklap tijdens de uitzen-
ding waarom dit was. We sluiten 
het café af met twee nummers 
van King Of The World, uit 2016 
en 2018. Het belooft weer een 
paar prachtige uurtjes radio te 
worden, allemaal bij uw eigen lo-
kale omroep, L.O.V.E.
Afstemmen op 89.0 MHz., 106.6 
MHz., tv-kanaal Ziggo 39, Ziggo 
digitaal 914, KPN 1439, en/of (we-
reldwijd) live luisteren op uw 
ipad, laptop, pc en smartphone 
(via de gratis LOVE-app).
Samenstelling en presentatie: 
Harry Hulskemper.
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Maar Wim Kieft noemde hem een 
middenvelder van dertig jaar ge-
leden, Hugo Borst afgelopen 
week ‘een luie donder’ en René 
van der Gijp wilde zich met zijn 
toneelspel uiteraard onderschei-
den en moest daarvoor natuurlijk 
superstoere schuttingtaal gebrui-
ken (‘aan de Heerenveen-Veer-
man heeft PSV geen k*t’). 

Zelfkritische houding
Joey Veerman heeft het er maar 
mee te doen, dat hij in een tijd 
leeft waarin er meer voetbalme-
dia is dan ooit en daarnaast nog 
talloze andere mensen onge-
vraagd hun mening mogen venti-
leren. Aan hem de schone taak om 
zichzelf in zijn kracht – snel over 
de bal te kijken en medespelers 
(zoals het afgelopen anderhalf 
jaar dorpsgenoot Henk Veerman) 
weg te steken en voor de keeper 
te zetten – te (laten) plaatsen. Nu 
gevraagd wordt om een hoger 
handelingstempo en een zelfkriti-
sche houding, zowel binnen als 
buiten de lijnen.
Het is op z’n zachtst gezegd speci-
aal als je 23 bent en aan de traditi-
onele top-drie wordt gelinkt. Joey 
Veerman leek korte tijd zijn bui-
tensporige kwaliteiten in De Kuip 
te mogen showen. Feyenoord 
meldde zich als eerste in Fries-
land, voor de speler die als jonge-
tje meerdere malen in Rotterdam 
op de tribune zat. Trainer Arne 
Slot wilde maar wat graag met de 
Volendammer aan de slag. Maar 
PSV was opeens slagvaardig. In 
Eindhoven was net bekend dat 
Davy Pröpper zijn loopbaan per 
direct wilde beëindigen en Ibra-
him Sangaré is nog enige tijd af-
wezig vanwege deelname aan de 
Afrika Cup. En PSV, voor de win-
terstop uitgeschakeld in de Eu-
ropa League, krijgt een druk pro-
gramma. Na Groningen-uit wacht 
de bekerwedstrijd tegen Telstar 
en volgende week zondag de top-
per tegen Ajax. In februari spelen 
de Brabanders een tweeluik te-
gen het Israëlische Maccabi Tel-
Aviv in de Conference League. 
Precies daartussen is de wed-
strijd tegen Heerenveen en zijn 
naams-, dorpsgenoot en (reis)
maat Henk Veerman. Reken maar 
dat Joey Veerman gebrand is om 
vanaf komende zondag zijn voe-
ten te laten spreken.

De glimlach van 
een kind
Tijdens de medische keuring 
moest hij flink afzien, maar in de 
uren daar omheen was er vooral 
de glimlach. Van een twintiger 
die als kleuter vriendschap sloot 
met de bal. En die band werd al-
leen maar sterker. Dat jongetje, 
dat zich al vroeg inbeeldde dat hij 
prof zou worden, mocht éindelijk 
het shirt van een topclub aantrek-
ken en dat heuglijke moment de-
len met zijn familie.
Bij binnenkomst voor de medi-
sche test glom hij van oor tot oor 
toen hij werd verwelkomd, in het 

stadion lachte hij met algemeen 
directeur Toon Gerbrands en 
technisch directeur John de Jong. 
Even knipogend naar de camera, 
die hem de hele dag volgde, Joey 
Veerman nam zijn bravoure mee 
naar de dag dat hij zijn handteke-
ning zette bij zijn nieuwe club 

PSV. Ondertussen deelde bap Jan 
Kluessien paling uit: Volendam is 
weer vertegenwoordigd in de top-
drie. 
Veerman kon meteen op huizen-
jacht in het Brabantse. ,,Ik ben 
blij hier te zijn”, zei z’n kleinzoon, 
die voorafgaand met trainer Ro-

ger Schmid sprak. ,,Ze vinden mij 
gevaarlijk richting de zestien, 
daar willen ze creativiteit bren-
gen. Dat hebben ze al aardig voor 
elkaar, maar het is mooi dat ze 
mij daarvoor hebben aangetrok-
ken om daar een bijdrage aan te 
leveren. Toen we laatst met Hee-

renveen tegen PSV speelden, had-
den wij bij rust met 0-4 achter 
kunnen staan. Daar zaten een 
paar mooie aanvallen tussen. 
Toen dacht ik: had ik maar aan de 
andere kant gestaan. Gelukkig is 
dat nu gelukt.”
Foto's: PSV Media

Van Frenkie en Iniësta, tot een luie donder
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De energietransitie in Edam-Volendam: lokaal en eerlijk

De gemiddelde temperatuur op 
aarde is aan het stijgen. Om de 
klimaatcrisis af te wenden en 
onze planeet leefbaar te houden 
moeten we overstappen op duur-
zame energiebronnen. Het goede 
nieuws: we kunnen er allemaal 
beter van worden. Met projec-
ten in eigendom van de gemeen-
schap en steun aan mensen met 
weinig geld houden we de ener-
gietransitie lokaal en eerlijk. 
GroenLinks organiseert op 3 fe-
bruari een bijeenkomst in De 
Swaen over de energietransitie 
(zie laatste alinea!). 

Niet achterop raken
Ons gemeentebestuur zegt niet 
voorop te willen lopen in de ener-
gietransitie. Met deze instelling 
raken we langzaam achterop. Dat 
is slecht voor het klimaat, maar 
ook voor onze portemonnee. 
GroenLinks wil de ambities flink 
verhogen. In 2030 willen we dat 
alle huizen in onze gemeente van 
duurzame elektriciteit zijn voor-

zien. Daarnaast zou Edam-Volen-
dam in 2040 aardgasvrij moeten 
zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
En net zo belangrijk: hoe zorg je 
dat de energietransitie eerlijk 
verloopt?

Elektriciteit, warmte en 
opslag
Voor het opwekken van duurzame 
elektriciteit zetten we in op wind-
molens en zonnepanelen. In onze 
gemeente is beperkt ruimte voor 
windmolens. Voor het plaatsen 
van windmolens moet er draag-
vlak zijn bij de omwonenden. 
Daarnaast ontvangen zij altijd 
een deel van de winst. Zonnepane-
len kunnen geplaatst worden op 
daken, maar ook boven parkeer-
plaatsen en zelfs in fietspaden. 
Voor duurzame warmte zien we 
kansen in (hybride) warmtepom-
pen en het winnen van diepe bo-
demwarmte. GroenLinks is ook 
sterk voorstander van het lokaal 
opslaan en gebruiken van duur-
zame energie. Door de opgewekte 
energie dicht bij de bron te ge-
bruiken zijn er minder zware ka-
bels of leidingen nodig.

Duurzaam verdienmodel
De energietransitie biedt veel 
kansen voor onze gemeenschap. 
Investeren in duurzame energie 
is erg aantrekkelijk. Het isoleren 
van woningen leidt tot lagere 
energiekosten en meer comfort. 
Onze ondernemers kunnen geld 
verdienen door de daken van hun 
bedrijfspanden vol te leggen met 
zonnepanelen. 
De gemeente zelf kan investeren 
in het grootschalig opwekken en 
opslaan van duurzame energie. 
Met het inspelen op dit soort kan-
sen kunnen we van de energie-
transitie een verdienmodel ma-
ken. Een duurzaam verdienmodel, 
dat onze gemeente én de planeet 
verder helpt. 

Lokaal en eerlijk
GroenLinks vindt het heel belang-
rijk dat de opbrengsten en kosten 
van de energietransitie eerlijk 
worden verdeeld. Zo willen we 
dat de winst van de duurzame 
energie die we hier opwekken ook 
binnen de gemeenschap blijft. 
Een manier om dit te doen is via 
energiecoöperaties. Onze inwo-

ners worden dan mede-eigenaar 
van energieprojecten in onze ge-
meente, waardoor zij ook profite-
ren van de opgewekte energie. 
Onze regio heeft nu al twee suc-
cesvolle energiecoöperaties: Zon 
op Edam-Volendam en Coöperatie 
Windenergie Waterland. Dat 
moeten er veel meer worden.
 

Iedereen duurzaam
Speciale aandacht hebben we 
voor mensen met weinig geld. Zij 
kunnen het verduurzamen van 
hun huis meestal niet betalen. 
Zonder extra maatregelen drei-
gen zij achter te blijven. Met een 
lokaal Klimaatfonds willen wij 
deze groep subsidie geven voor 
energiebesparende maatregelen, 
zoals isolatie. Voor inwoners met 
meer financiële draagkracht 
komt er een Duurzaamheidsle-
ning. Hiermee kunnen zij via de 

gemeente geld lenen voor duur-
zame maatregelen aan hun wo-
ning. Het idee is dat het geleende 
bedrag op den duur weer wordt 
terugverdiend met het besparen 
op de energiekosten. 
 

Aan de slag!
De gemeente moet nu echt aan de 
slag met de energietransitie. Zij 
moet niet alleen zelf investeren, 
maar ook de voorwaarden schep-
pen voor onze inwoners om duur-
zaam te denken en doen. Laat an-
deren zich maar verliezen in 
oeverloze discussies. In de tus-
sentijd investeren wij in de toe-
komst. 
Sean Tol
GroenLinks Edam-Volendam

Website: gl-ev.nl
Facebook: gl-ev.nl/fb
Instagram: gl-ev.nl/insta

Op donderdag 3 februari organiseren we een bijeenkomst over de 
klimaatcrisis en de energietransitie. Sprekers met kennis van za-
ken buigen zich over de vraag wat we in onze gemeente én in ons 
eigen huis kunnen doen. Deze bijeenkomst vindt plaats in De 
Swaen, Voorhaven 135 te Edam. Houd de datum alvast vrij in uw 
agenda. Meer informatie volgt!

INGEZONDEN MEDEDELING

,,Het idee om klas-
sieke concerten in 
Edam te organise-
ren leeft al heel 
lang”, begint initia-
tor Sonja Tol. ,,We 
missen in de ge-
meente de klanken 
van klassieke mu-
ziek. Wij willen 
daarom iets struc-

tureels neerzetten. Een jaarlijks 
terugkerende concertreeks in het 
teken van de klassieke muziek. 
Laagdrempelige concerten van 
een uurtje op zondagmiddag, voor 
jong en oud. Dat is de insteek van 
Voorhaven Concerten.” 
Als professioneel fluitist zijnde – 
en bovendien getrouwd met een 
beroepsdirigent – heeft Sonja de 
nodige ervaring met live concer-
ten. ,,De Nicolaaskerk beschikt 
over een geweldige akoestiek. 
Wij hebben een programma sa-
mengesteld, dat perfect geschikt 
is voor die akoestiek. Penning-
meester Monique Schoorl vult 
aan: ,,Momenteel wordt van de 
Nicolaaskerk – los van de vanzelf-
sprekende kerkfunctie – alleen 
gebruik gemaakt tijdens het jaar-
lijkse Korenfestival. Wij hebben 
de kans om die fantastische 
ruimte te benutten. En in het jaar 
waarin de kerk 175 jaar bestaat 
gaan we op de mooist mogelijke 
manier gebruik maken van dat 
voorrecht.”
Zes van de zeven geplande con-
certen zullen plaats hebben op 
zondagmiddag rond de klok van 
drie uur. Het programma kent 
één uitzondering op donderdag-
avond. Sonja: ,,Om het laagdrem-
pelig te houden zullen de uitvoe-
ringen een uur duren. We 
beginnen gezellig met een kopje 
koffie of thee, dan een klassiek 
concert van een uur en dan is er 

nog ruimte voor gezellig een 
glaasje wijn. De Voorhaven Con-
certen hebben daardoor zeker 
ook een sociale functie.” Op het 
slotconcert na is het volledige 
programma al bekend. ,,We be-
ginnen op 10 april met Eric en 
Abigail Reddet. Tenorzanger Eric 
is vooral bekend van zijn werk bij 
het orkest van André Rieu en voor 
zijn grote rol in het populaire te-
levisieprogramma ‘Maestro’.”

‘Geweldige 
livemuziek van 
virtuoze muzikanten 
op een prachtige 
locatie’

,,Op 15 mei speelt het Carla Leurs 
& Cugnon Consort strijkkwintet, 
op 12 juni komt accordeonist Oleg 
Lysenko, op 10 juli trompettist 
Sebastiaan Haverkate, op 21 juli 
The Portsmouth High School Sin-
gers en op 11 september het Ke-
ros Ensemble. Alleen voor het 
slotconcert op 9 oktober hebben 
we dus nog geen programma. Alle 
muzikanten zullen het publiek 
verrassen met een prachtige, 
klassieke programma. Vanwege 
het bescheiden formaat van de 
Nicolaaskerk hebben we er be-
wust voor gekozen om geen grote 
orkesten neer te zetten. De akoes-
tiek van de zaal zorgt namelijk 
dat kleine ensembles en koren er 
fenomenaal klinken.” 
Volgens Sonja en Monique wordt 
het de moeite waard om de con-
certen bij te wonen. Monique: 
,,De Voorhaven Concerten zullen 

zowel voor liefhebbers van klas-
sieke muziek als mensen die nog 
niet veel ervaring met de stijl 
hebben een genot zijn. Je hebt de 
mogelijkheid om straks gewel-
dige livemuziek van verschil-
lende virtuoze muzikanten te be-
wonderen, en dat op een 
schilderachtige locatie met een 
intieme sfeer.” 
Het is de bedoeling dat de Voor-
haven Concerten een jaarlijks te-
rugkerend evenement wordt. De 

stichting is opgericht en het pro-
gramma voor het debuutjaar is zo 
goed als rond, maar wat er nog 
aan ontbreekt zijn sponsoren. 
,,We zijn naarstig op zoek naar 
sponsoren. Zowel particuliere do-
naties als sponsoring van bedrij-
ven is van harte welkom. Ieder 
bedrijf dat een mooi bedrag spon-
sort krijgt een aantal vrijkaartjes 
voor de concerten en uiteraard 
naamsvermelding op onze web-
site. Een kaartje voor een enkel 

concert is # 12,50 en een abonne-
ment voor zes concerten is # 60,-. 
De toegang voor de donderdag-
avondshow van The Portsmouth 
High School Singers is gratis. De 
capaciteit in de Nicolaaskerk is 
250 personen. We hopen natuur-
lijk zoveel mogelijk mensen te 
mogen verwelkomen zodat we de 
wens om een jaarlijkse traditie 
van de Voorhaven Concerten te 
maken waar kunnen maken.”

Nicolaaskerk gastheer voor zeven prachtige liveoptredensKomend jaar zullen in het historisch centrum van Edam een 
serie klassieke concerten worden gegeven. Met als doel om 
een podium te bieden aan bekende en minder bekende klas-
sieke musici uit binnen- en buitenland, is door Stichting 
Voorhaven Concerten een zevental prachtige uitvoeringen 
georganiseerd. Verschillende klassiek geschoolde muzikan-
ten gaan werk van uiteenlopende componisten uit verschil-
lende tijden ten gehore brengen. Achter de deuren van de 
pittoreske Nicolaaskerk aan de Voorhaven zal de prachtige 
muziek van april tot en met oktober klinken. De eerste noten 
worden gespeeld op zondagmiddag 10 april. 

Voorhaven Concerten haalt 
klassieke muziek naar Edam

Kevin Mooijer
Door

Harry's Jazz & Blues Café 
donderdagavond van 19.00-21.00 uur
De tweede donderdag van de 
maand betekent twee uur lang de 
BLUES! Het wordt een heel bij-
zondere aflevering, want deze uit-
zending komt bijna geheel van 
vinyl. Het eerste uur wordt ge-
opend door een duet tussen Tony 
Bennett en Amy Winehouse met 
hun uitvoering van "Body and 
Soul".
 Daarna gaan we over op de echte 

blues van vinyl, met een oudje 
van Elmore James uit 1954. Ver-
volgens hoort u Beth Hart & Joe 
Bonamassa van de dubbel-lp 
"Black Coffee" en daarna Walter 
Trout van zijn album "Transition 
- 25th Anniversary". Verder in dit 
uur - niet meer van vinyl - Miley 
Cyrus samen met The Doors-gita-
rist Robby Krieger, de Australi-
sche blueszanger C.W. Stoneking, 

waarna twee klassieke musici nog 
met een prachtopname langsko-
men, te weten violist Itzhak Perl-
man en pianist André Previn, van 
hun album uit 1980 "A Different 
Kind Of Blues". 
Dit uur wordt besloten met num-
mer 4 uit de Joe Bonamassa "B.B. 
King top 10".
Het tweede uur is geheel van 
zwart, of gekleurd vinyl en wordt 
geopend door de Shakey Sam 
Bluesband gevolgd door de Rob 
Hoeke Boogie Woogie Band. 
Hierna heb ik twee nummers van 
Oscar Benton achter elkaar ge-

plakt. 
Het is het nummer "I'm A 
Bluessinger"uit 1969 en de re-
make uit 2018. Verder Barrel-
house met een nummer van hun 
debuutalbum "Barrelhouse" uit 
1974, gevolgd door een nummer 
van een liveoptreden in Alkmaar 
met Albert "The Iceman" Collins. 
Hierna John The Revelator met 
hun album "Wild Blues, uit 1970, 
de Boom Boom Bluesband uit juni 
1988. Zij traden zaterdag 25 juni 
1988 op bij Mahogany Hall op de 
Kaasmarkt in Edam, terwijl 80-
85% van het publiek in het oranje 

liep. Ik verklap tijdens de uitzen-
ding waarom dit was. We sluiten 
het café af met twee nummers 
van King Of The World, uit 2016 
en 2018. Het belooft weer een 
paar prachtige uurtjes radio te 
worden, allemaal bij uw eigen lo-
kale omroep, L.O.V.E.
Afstemmen op 89.0 MHz., 106.6 
MHz., tv-kanaal Ziggo 39, Ziggo 
digitaal 914, KPN 1439, en/of (we-
reldwijd) live luisteren op uw 
ipad, laptop, pc en smartphone 
(via de gratis LOVE-app).
Samenstelling en presentatie: 
Harry Hulskemper.
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In een ongezellige tijd voor de 
sport, is er commercieel wel ge-
weldig nieuws te brengen. Dunion 
Online Marketing breidt haar 
sponsoring bij HV KRAS/Volen-
dam voor de komende 3 jaar uit!

Het succesvolle full-service mar-
ketingbedrijf was al betrokken 
als sponsor bij het vlaggenschip 
van de Dameskant en heeft beslo-
ten hun steun daar uit te breiden. 
De komende jaren zal Dunion 
schitteren op de achterzijde van 
het wedstrijdshirt van Dames 1!
Randy Duin, eigenaar van Dun-
ion, is blij met de uitbreiding: “De 
handbal gaat ons als familie aan 
het hart. Als gezin hebben we ja-
renlang op topsport niveau onze 
bijdrage kunnen leveren, en we 
zijn zeer blij dat we nu ook op 
maatschappelijk niveau hier een 
steeds grotere rol in kunnen spe-

len. Na het uitbreiden van onze 
sponsoring met Podobrace voor 
de heren kant, vinden we het ook 

zeer belangrijk dat de opmars 
van het Volendamse vrouwen 
handbal doorgezet kan worden. 

De populariteit en het niveau 
wordt steeds groter en we zijn 
trots dat we hier vanuit Dunion in 
kunnen ondersteunen.”
Voorzitter van HV KRAS/Volen-
dam, Piet Kes, is verheugd met de 
sponsoring.
“Randy is geen onbekende van de 
handbalvereniging. Als speler 
van Heren 1 heeft hij jarenlang 
furore gemaakt op de linkerhoek. 
Dat hij nu ook op maatschappelijk 
vlak de club op deze manier on-
dersteunt is prachtig om te zien. 
De gehele familie Duin is al vanaf 
de oprichting in de 60er jaren ont-
zettend betrokken bij het welzijn 
van onze mooie club en we hopen 
nog jarenlang van hun betrokken-
heid te mogen genieten!”
Dunion Online Marketing bureau 
bestaat uit een team van jonge, 
gedreven professionals die zich 
tegenover de klant wil bewijzen. 

De frisse en creatieve kijk van 
het team zorgt ervoor dat zij al ja-
renlang de doelen van onze klan-
ten weten te behalen. 
Dunion Online Marketing is een 
Full Service marketing bureau 
waar u terecht kunt voor al uw on-
line marketing vraagstukken. Of 
het nu gaat over de positionering 
van uw merk of bedrijf of aspec-
ten die te maken hebben met web-
site en webshop creatie, grafisch 
design, zoekmachine marketing, 
e-mail marketing, social media 
marketing of verkopen via 
Marketplace(s). Voor al deze 
diensten kunt u terecht bij Dun-
ion. Boven alles staat Dunion voor 
eerlijk zakendoen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.dunion.nl 
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Dunion Online Marketing verlengt met 3 jaar en breidt sponsoring uit!

Zaterdagavond heeft het tweede 
herenteam van Handbalvereni-
ging KRAS/Volendam gedaan wat 
het moest doen. Thuis winnen van 
EHC, de hekkensluiter van de 
eredivisie.
Dat dit lastiger zou worden dan 
de ranglijst aantoonde was van te-
voren al duidelijk. In de Volen-
damse selectie was de voorberei-
ding lastig door een aantal 

quarantaine gevallen en EHC had 
op zijn beurt de laatste wedstrij-
den aangetoond de weg naar bo-
ven gevonden te hebben. De start 
van de wedstrijd toonde direct 
aan dat EHC zich het niveau van 
de eredivisie eigen gemaakt had 
en Volendam kwam meteen op 
een paar punten achterstand. 

Aanvallend werd goed gespeeld 
maar werd er slecht afgerond, 
maar met name verdedigend lie-
ten de Volendammers zich te 
vaak aftroeven. Het was dan ook 
aan Sam Gros te danken dat de 
ploeg in het spoor van EHC bleef. 
Tegen de rust begon de thuis-
ploeg beter te draaien en ging 

met alsnog met gelijke stand rus-
ten: 15-15. 
Na de rust kwam een beter gecon-
centreerd Volendam op het veld 
al duurde het lang voordat dat ook 
op het scorebord duidelijk werd. 
Aan de hand van een aantal be-
langrijke reddingen van Mike 
Zwarthoed en aanvallende impul-

sen van Wessel Blokzijl aan het 
einde van de wedstrijd trok de op-
leidingsploeg de belangrijke pun-
ten naar zich toe. De 32-30 over-
winning was zeker verdiend en 
geeft de ploeg gelegenheid om 
volgende week naar E&O af te 
reizen, als zij daar winnen staan 
zij precies halverwege de compe-
titie op een prima 9e plaats.

Autocrew de Groot/Volendam doet wat het moet doen!

Comeback Re-integratie verlengt sponsorcontract met HV KRAS/Volendam
Comeback Re-integratie & Advies 
is niet meer weg te denken als 
sponsor bij HV KRAS/Volendam. 
Al jarenlang is Gerda Tol met 
haar team een steunpilaar van de 
handbalvereniging. Daarnaast is 
het bedrijf in recent verleden ook 
specifiek de succesvolle Dames 1 
gaan steunen. Ook dit seizoen 
schoven voorzitter Piet Kes en 
Gerda Tol bij elkaar aan tafel om 
het sponsorcontract door te zet-
ten. 
Gerda Tol, manager van Come-
back is blij met de verlenging: 
“Vanuit mijn vakgebied weet ik 
hoe belangrijk sporten is voor het 

menselijk lichaam. Het is dus es-
sentieel dat mensen veel bewe-
gen, óók als ze arbeidsongeschikt 
raken. Met Comeback een steen-
tje bij kunnen dragen aan de 
sportgemeenschap binnen Volen-
dam vinden we dus belangrijk!”
Voorzitter van HV KRAS/Volen-
dam, Piet Kes, is ook verheugd 
met het nieuws: “Gerda is met 
Comeback al jarenlang een graag 
geziene gast bij ons op de club. 
Met hun expertise en kunde zijn 
ze onmisbaar geworden op het ge-
bied van arbeidsadvies en ver-
zuimbegeleiding. We zijn daarom 
ook erg blij dat Comeback heeft 

besloten het partnership te ver-
lengen!”
Comeback staat voor persoon-
lijke aanpak en begeleiding. Haar 
speerpunten zijn o.a. optimale re-
sultaten behalen voor zowel de 
opdrachtgever als voor de cliënt. 
Comeback beschikt over een 
groot regionaal netwerk waarbij 
ze diverse mogelijkheden benut-
ten om arbeidsgehandicapten 
weer in het arbeidsproces te krij-
gen.
Kijk voor meer informatie op
.comeback-reintegratie.nl/ 

Handballers morgen voor 20.000 
gekke Hongaren tegen thuislandDe aanloop naar zijn eerste 

Europees Kampioenschap als 
keeperstrainer van de hand-
balmannen verliep allesbe-
halve soepel. Door coronage-
vallen kon er minder worden 
getraind, viel één van de twee 
oefenwedstrijden tegen WK-
finalist Zweden weg en zaten 
spelers en staf maandag ie-
der op een eigen kamer. Des 
te meer kijkt Gerrie Eijlers 
uit naar het eerste optreden, 
morgenavond, als Oranje 
voor 20.000 gekke Hongaren 
tegen het thuisland speelt.

,,Dit houdt ons deze 
dagen meer bezig 
dan het sportieve 
gedeelte”, zegt 
Eijlers maandag 
vanaf zijn hotelka-
mer in Bussum. ,,Je 
bent nog niet bezig 
met wat over drie 
dagen gaat gebeu-

ren, je moet er eerst zien te ko-
men”, doelt de Volendamse voor-
malig doelman op de reis naar 
Hongarije.
Twee jaar geleden stond Eijlers 
zelf nog onder lat, toen de vader-
landse handbalmannen voor het 

eerst in de his-
torie de eind-
ronde van een 
EK haalden. 
Later dat jaar 
zette hij een 
punt achter 
zijn indruk-
wekkende loop-
baan, met veer-
tien jaar 
Bundesliga-er-
varing. 
Voor afgelopen 
zomer was hij 
in de race om 
als keepers-
trainer mee te 
gaan met de 
Neder landse 
dames naar de 
O l y m p i s c h e 
Spelen, maar 
de keuze viel 
op een andere 
keeperstrain-
ster, die eerder 
aan Oranje ver-
bonden was. 
,,Met deze jon-
gens en onder 
deze mannen-
b o n d s c o a c h 
heb ik nog ge-
speeld, dat con-
tact is geble-

,,Met veel jongens heb ik samen 
gespeeld en tegen veel mannen 
van andere landen heb ik zelf ge-
speeld, dus voor mij is het mak-
kelijker om daar op in te spelen. 
Het is een nieuwe stap voor mij.” 
Eijlers haalde ondertussen zijn 
HandbalTrainer 4-diploma. 
,,Voor mij slaat de weegschaal 
van het trainerschap nu door 
naar het keepersgebied. Daar-
voor heb je dat diploma niet no-
dig, maar het is wel prettig. Het 
mooiste aan het trainen en coa-
chen van een ploeg is dat je het 
uiterste uit iedereen moet halen. 
Dan moet je je ook meer verdie-
pen in de tactische kant van het 
spel, dat is een kwestie van kij-
ken, praten en ervaring opdoen.”
Eijlers is uiteraard nieuwsgierig 
wat zijn medespelers van het vo-
rige EK, toen Oranje vooral blij 
was dat het zich had geplaatst, er 
op dit EK twee jaar later van af 
brengen. De ambitie ligt op het 
halen van de volgende ronde en 
dat is een zware kluif met Hon-
garije, IJsland en Portugal als 
tegenstanders in de poule. En-
kele spelers van de gevestigde 
orde spelen inmiddels in de 
Champions League. ,,En er zijn 

jonge spelers die kansen pakken, 
dat is echt mooi om te zien. Qua 
tegenstanders heb ik me tot nu 
vooral bezig gehouden met Hon-
garije. Geanalyseerd, de indivi-
duele schoten bekeken dat heb ik 
gedeeld met onze keepers. Ver-
volgens ga je samen werken aan 
waar de tegenstander graag 
doorkomt en vandaan schiet.”
,,Hongarije staat normaal ge-
sproken hoger op de ranglijst 
dan wij, speelt een heel ander 
spel,  veel fysiek, met grote man-
nen. IJsland heeft kleinere be-
hendige spelers, met veel jon-
gens die Europees in topteams 
spelen. IJsland heeft een hand-
balcultuur.”
De Nederlandse bondscoach is 
ook een IJslander in de persoon 
van Erlingur Richardsson. ,,Por-
tugal is sinds een paar jaar aan 
het bouwen, heeft atletische spe-
lers in allerlei goede competities 
rondlopen.”
Morgenavond om 20.30 uur is de 
eerste wedstrijd live te zien op 
Ziggo en zondag de tweede wed-
strijd, op hetzelfde tijdstip. ,,Ik 
hoop dat we snel het ‘coronadeel’  
af kunnen sluiten en ons kunnen 
focussen op handbal.”

Voormalig international Gerrie 
Eijlers op EK als keeperstrainer

Eddy Veerman
Door

Foto Henk Seppen.

ven. Maar om een extra trainer 
mee te nemen, moet je budget 
hebben. Bij de dames is dat er al-
tijd eerder geweest, nu werd dat 

ook vrijgemaakt voor de heren-
ploeg. Ze willen inbouwen dat er 
meer specialisten langs de lijn 
staan.”
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VERKOOPADVISEUR 
FULLTIME

Ben jij die creatieve, commerciële en enthousiaste 
 verkoper die samen met de klant de ideale droomkeuken  

gaat ontwerpen?  
 

Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

Wat vragen wij:
-  enige ervaring in de verkoop, maar het is geen must
-  een gedreven commerciële instelling
-  nauwkeurigheid in je werk is wel belangrijk
-  je denkt oplossingsgericht en je bent creatief

Wat bieden wij?
-  een aantrekkelijk salaris 
-  goede secundaire arbeidsvoorwaarden
-  zelfstandige baan met toekomstmogelijkheden
-  interne opleiding om jezelf te ontwikkelen tot een  
    top keukenadviseur 

 Ben je enthousiast geworden? 
Stuur je motivatiebrief naar: 

kees@kexvolendam.nl

We gaan om half 8 weg en om kwart voor 7 weer thuis. 
Goed loon en op maandag en zaterdag ben je vrij.

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

VACATURES
Nieuws van Artist Kom Binne

Kunstenaar Wijnand Nieuwenkamp 
had twee Volendammer dienstbodes

In de Nivo van 29 december 
j.l. (2 weken geleden nog 
maar) stond een artikel over 
de kunstenaar Wijnand Nieu-
wenkamp, die rond 1900 in 
Edam woonde en werkte. Het 
betreffende artikel was 

rechtstreeks overgenomen uit de laatste uit-
gave van ‘Oud Edam’. 
Bekend is dat indertijd in het gezin van Nieuwen-
kamp twee Volendammer dienstbodes hebben ge-
werkt. In het betreffende artikel zijn de namen van 
deze twee dienstbodes door elkaar geraakt en lijkt 
het erop, of er maar één dienstbode is geweest. 
Nieuwenkamp noemde zijn dienstbodes ‘Betje van 
Trieter’ en ‘Griet van Lange Jan’. We hebben kun-
nen  achterhalen wie zij in werkelijkheid zijn. Het 
betreffen Grietje Molenaar, die werd bijgenaamd 
naar haar vader ‘Griet van Jan de Lange’ en er was 
Elisabeth Schilder. Over haar bijnaam bestaat enige 
verwarring. Door Nieuwenkamp werd zij ‘Betje van 
Trieter’ genoemd, haar nakomelingen kennen haar 
niet anders dan ‘Lijssie van de Trieter‘. In twee edi-
ties willen we het verhaal van deze twee, toen nog, 
jongedames bijstellen. Vandaag de eerste: Elisa-
beth Schilder, ‘Betje’ ofwel ‘Lijssie van de Trieter’. 

‘Betje van de Trieter’ was 
dienstbode bij kunstenaar 
Wijnand Nieuwenkamp
Betje werd op 22 april 1880 geboren als Elisabeth 
Schilder. Zij was de jongste in het gezin van 9 kinde-
ren van de visser Jan Schilder, de ‘Ouwe Trieter’ en 
Aafje Molenaar. Deze mensen woonden aan de 
Meerzijde in een huisje dat indertijd plaats heeft 
moeten maken voor de doorgang naar de Sint Jozef-
straat. Net zoals de meeste jonge Volendammer 
meisjes in die tijd werd ook Betje na het afmaken 
van de lagere school op jonge leeftijd uitgestuurd 
als dienstbode bij een familie in de stad of op een 

boerenbedrijf in de omgeving. 
‘Betje van Trieter’ wordt genoemd als dienstbode 
bij de bekende kunstenaar Wijnand Nieuwenkamp, 
naar wie in Volendam een straat is genoemd. Nieu-
wenkamp woonde met zijn vrouw en baby aan boord 
van zijn zelfgebouwde woontjalk, genaamd ‘De 
Zwerver’. In 1901 lag deze tjalk afgemeerd aan de 
Nieuwehaven te Edam. Vanuit Edam bezocht hij 
meerdere keren Volendam om er te tekenen en te 
schilderen. Zo tekende hij ook ‘Betje van Trieter’. 
Zij was toen 19 jaar en nog ongehuwd. Waarschijn-
lijk heeft zij in die periode mevrouw Nieuwenkamp 
met haar baby geholpen. Later dat jaar vertrok het 
gezin Nieuwenkamp naar elders. 
Op 10 augustus 1902 trouwde ‘Betje van de Trieter’ 
met Gerrit Molenaar. Gerrit was van 7 april 1877 en 
overleed op slechts 30-jarige leeftijd op 12 juni 
1907. Vier maanden eerder had Betje haar 3e kindje 
gekregen. Zij moest voortaan voorzien in haar eigen 
onderhoud, want de uitkering die zij ontving van de 
gemeente was verre van toereikend om haar gezin 
te onderhouden. Sociale verzekeringen zoals een 
weduwen- en wezenuitkering bestonden in die tijd 
nog niet. Betje had dan ook verschillende ‘werkhui-
zen’. Ook kan zij nog als weduwe werkzaam zijn ge-
weest bij het gezin Nieuwenkamp, dat vanaf 1905 
terugkeerde in Edam en daar tot 1920 bleef. De ver-
diensten waren een mooie aanvulling op het huis-
houdgeld. 

Betje is 
twee keer 
getrouwd 
geweest
Gerrit Mole-
naar en Betje 
hadden samen 
3 kinderen ge-
kregen , 1 
meisje en 2 
jongens. De 
ene jongen 
was Jan Mole-
naar, die we 
beter hebben 
gekend als 
‘Jan van Lijst’; 
hij woonde 
vroeger aan 
de Sint Anto-
niusstraat. De 
andere jongen 
was Jaap Mo-
lenaar ‘Suls’, 
van de Indu-
striestraat. De kinderen van ‘Jan van Lijst’ en van 
‘Suls’ kennen hun ootje niet anders dan ‘Lijssie van 
de Trieter’. De namen ‘Betje’ en ‘Lijssie’ zijn na-
tuurlijk allebei afgeleid van haar doopnaam Elisa-
beth. Het ene meisje in het gezin was Aaf, die als 
dienstbode in Amsterdam kennis had gekregen aan 
Toon Plaqué. Zij trouwden en hebben jarenlang in 
Amsterdam gewoond en daar een café gehad. Betje 
is op 15 juli 1916 nog voor een tweede keer getrouwd 
met Jan Veerman, ‘de Ridder’. Zij kregen een twee-
ling, twee meisjes, Aaltje en Trijntje. Zij zijn beiden 
opgegroeid bij hun halfzus Aaf in het café in Am-
sterdam. Dat zal gebeurd zijn na het overlijden van 
hun moeder. Trijntje was lichamelijk gehandicapt, 
mogelijk als gevolg van een ziekte. Aaltje is ge-
trouwd met een man uit Utrecht en heeft zich daar 
ook met haar man gevestigd. ‘Betje’ of , zo men wil, 
‘Lijssie van de Trieter’ is overleden op 15 augustus 
1936; zij is 56 jaar oud geworden. 

Echte foto’s van Gerrit Molenaar en 
‘Betje van de Trieter’?
We zijn nog op zoek naar foto’s van ‘Betje’ ofwel 
‘Lijssie van de Trieter’ en haar beide mannen Gerrit 
Molenaar en Jan Veerman. Het enige waar we over 
kunnen beschikken zijn enkele tekeningen van 
Betje, die door haar vroegere werkgever, de kun-
stenaar Wijnand Nieuwenkamp zijn gemaakt. Mo-
gelijk zijn bij de familie nog foto’s te vinden in oude 
familiealbums. Dan graag een berichtje naar Artist 
Kom Binne, zie onderaan. We zouden ze dan ook nog 
een keer in de Nivo kunnen publiceren. 

Nieuwsbrief van Artist Kom Binne
De redactie van de Stichting Artist Kom Binne 
geeft al enkele jaren een zogenaamde ‘Nieuwsbrief 
uit’, met verhalen over kunstenaars, de kunstwer-
ken die zij maakten en over de personen die op 
schilderijen, tekeningen en beelden worden gepor-
tretteerd. Deze Nieuwsbrief verschijnt iedere 3 
maanden en is te ontvangen via de email. Geheel 
gratis nog wel ! Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via één van ondergetekenden. Na aanmel-
ding kan men via de website tevens beschikken 
over alle reeds eerder uitgegeven edities.
Met vriendelijke groet van het Bestuur van Artist 
Kom Binne
Voor contact met de redactie-commisie: lidakwak-
man@gmail.com of jan.schilder1@ziggo.nl

Deze schets van een jonge Volendammer vrouw in 
dracht is gemaakt in het Voorhuis van het Edams 
Museum, in het Coopmanshuijs aan het Damplein 
(over de boog van de damsluis). Hij werd getekend 
door Wijnand Nieuwenkamp omstreeks 1895-1896. 
Het was de bedoeling dat de schets gepubliceerd 
zou worden in het tijdschrift ‘Eigen Haard’, maar 
dat is niet gelukt, waarschijnlijk omdat hij niet op 
tijd gereed was. Er stond geen naam bij van het 
meisje. Maar op de achterzijde stond ook een teke-
ning en wel van ‘Betje van Trieter’, zodat we er 
voorzichtig van uitgaan dat het meisje op de inge-
kleurde schets mogelijk ook ‘Betje van de Trieter’, 
Betje Schilder is.

Onder deze mooie tekening van Wijnand Nieuwen-
kamp stond: ‘Betje Schilder, dochter van Trieter’. 
Het was een potloodtekening, gemaakt in 1901.

Deze tekening van Nieuwenkamp 
was ook genaamd ‘Betje Schilder, 
dochter van Trieter’. Hij werd ge-
maakt in augustus 1920.

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
stopdementie.nu
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Volendam Music bv

KIV

OOnnss  ddoorrpp                          
OOnnzzee  cclluubb!!

WWW.RKAV-VOLENDAM.NL

KIV
TRATBES INR GIES

JONK bv

Programma
Zaterdag 15 januari
Tijd Thuis Uit
08:30 Volewijckers JO11-1 Volendam JO11-3
08:30 JOGA Fortius JO8-1 Volendam JO8-1
08:30 KFC JO8-1 Volendam JO8-3
08:45 Ilpendam JO10-1 Volendam JO10-3
08:45 Purmerend JO10-6 Volendam MO10-1
09:00 Volendam JO12-7 SDW JO12-4
09:00 Volendam JO11-1 Kolping Boys JO11-1
09:00 Volendam JO11-4 De Wherevogels JO11-1
09:00 Volendam JO11-6 Purmerend JO11-4
09:00 Volendam JO10-1 Assendelft JO10-1
09:00 Volendam JO10-2 De Wherevogels JO10-1
09:00 Nw West SV JO9-1 Volendam JO9-2
09:00 Volendam JO9-5 De Wherevogels JO9-1
09:00 Volendam MO10-2 VVW JO10-2
09:15 AFC IJburg JO11-7 Volendam MO11-2
09:30 Al.Forward JO10-5 Volendam JO10-6

09:30 IJssel'vogels JO9-1 Volendam JO9-1
09:30 H. Zaandam sc JO9-2 Volendam JO9-3
09:30 AFC MO11-2 Volendam MO11-3
09:45 Purmersteijn JO10-4 Volendam JO10-9
10:00 SDOB JO12-1 Volendam JO12-6
10:00 Al. Forward JO9-3 Volendam JO9-4
10:15 VVA/Spartaan JO12-1 Volendam JO12-1
10:15 Wherevogels JO11-4 Volendam JO11-5
10:15 Wherevogels JO11-3 Volendam JO11-7
10:15 Wherevogels JO10-3 Volendam JO10-8
10:15 Zwaluwen 30 JO9-1 Volendam JO9-6
10:15 G'zenM'meer MO12-1 Volendam MO12-4
10:20 Volendam JO10-4 Purmersteijn JO10-3
10:20 Volendam JO9-8 Always Forward MO9-1
10:20 Volendam MO12-2 Alliance 22 JO12-5
10:25 Volendam JO12-2 Spirit'30 JO12-1
10:25 Volendam JO12-3 VVS 46 JO12-1JM
10:30 Volendam JO12-5 De Wherevogels JO12-2
10:30 Purmerend JO11-1 Volendam JO11-2
10:30 Volendam JO8-2 Monnickendam JO8-1
10:30 Volendam JO19-1 FC Volendam O19

10:30 FC Volendam O13 N.T.B. O13
10:45 AFC IJburg MO12-2 Volendam MO12-3
11:00 Purmersteijn JO12-1 Volendam JO12-4
11:30 s.v. Enkhuizen JO16-1 Volendam JO16-2
11:45 Volendam JO10-5 Dijk De JO10-3
11:45 Volendam JO9-7 Blokkers De JO9-3
11:45 Volendam MO11-1 DTS MO11-1
12:00 Volendam JO14-1 PSV O14
13:00 Volendam 6 Meer de 5
13:00 Volendam 9 FC Zaandam 3
14:00 Jong FC Volendam Jong N.T.B. 1
14:30 Purmersteijn JO16-2 Volendam JO16-3

Zondag 16 januari
Tijd Thuis Uit
11:00 Volendam MO19-1 VVS 46 MO19-1
14:00 Westfriezen 7 Volendam 6

Maandag 17 januari Zaal
Tijd Thuis Uit
19:15 Zouaven De JO19-4 Volendam JO19-3

Wedstrijdballen jeugdwedstrijden worden gesponsord door: JM Afbouw

JOB8 competitie

Programma zondag 16 januari
Tijd Veld Thuis   Uit
09:30 Veld 2A JO8-04  BGI   - JO8-05  Smit & Smit Advocaten
09:30 Veld 2B JO8-07  Vishandel Vdam Heiloo   - JO8-06  KBK Bouwgroep
09:30 Veld 2D JO8-08  Keya Metselwerken   - JO8-13  Vema
09:30 Veld 5A JO8-09  V/d Hogen Bouwbedrijven - JO8-10  BOKO
09:30 Veld 5B JO8-12  Mooijer Volendam   - JO8-11  ESK
09:30 Veld 5D MO9-3  Tol& Steur Stucadoors   - MO10-3  Sturm

Tijd Veld  Thuis  Uit
10:30 Veld 1 JO7-1  Freek Schilder Vissnacks -JO7-2  Tegelzetter Johan de Boer
10:30 Veld 2 JO7-3  Autobedrijf Van Lieshout -JO7-4  Mick Kraanverhuur
10:30 Veld 3 JO7-5  Klusservice Volendam -JO7-6  Taxi TTA Vdam (0299-657980)
10:30 Veld 4 JO7-7  Snackbar Roma (Foe) -MO7-1  Verse Vis Volendam
10:30 Veld 5 JO7-8  Metselbedrijf BM&Z -JO7-9  KFA Volendam
10:30 Veld 6 JO7-10  Het Schildersgilde -JO7-11  Bokkesprongen
10:30 Veld 7 JO7-12  Sondag & Schilder -JO7-13  Schilders Jonk & Zwarthoed
10:30 Veld 8 JO7-14  Carré Meubelen -MO7-2  Café De Dijk
10:30 Veld 9 MO7-3  ETB Cas Sombroek -MO7-4  Big Green

10:55 Veld 1 JO7-1  Freek Schilder Vissnacks -MO7-1  Verse Vis Volendam
10:55 Veld 2 JO7-3  Autobedrijf Van Lieshout -JO7-2  Tegelzetter Johan de Boer
10:55 Veld 3 JO7-5  Klusservice Volendam -JO7-4  Mick Kraanverhuur
10:55 Veld 4 JO7-7  Snackbar Roma (Foe) -JO7-6  Taxi TTA Vdam (0299-657980)
10:55 Veld 5 JO7-8  Metselbedrijf BM&Z -MO7-4  Big Green
10:55 Veld 6 JO7-10  Het Schildersgilde -JO7-9  KFA Volendam
10:55 Veld 7 JO7-12  Sondag & Schilder -JO7-11  Bokkesprongen
10:55 Veld 8 JO7-14  Carré Meubelen -JO7-13  SchildersJonk & Zwarthoed
10:55 Veld 9 MO7-3  ETB Cas Sombroek -MO7-2  Café De Dijk

Programma zondag 16 januari

Debbie Bont wint en wacht

RENAULT BOERLAGE EDAM
Energiestraat 14 - 1135 GD Edam - tel: 0299 374198

OCCASIONS
Fiat Punto 1.4 Active                 2008     €   2.500,-
Renault Captur 1.2 TCe Dynamique               2016     € 14.950,-
Renault Captur 0.9 TCe Intens 90 pk                          2019     € 18.450,-
Renault Kadjar 1.3 TCe Zen                             2020     € 24.950,-
Renault Kadjar 1.3 TCe intens                             2020     € 24.950,-

WWW.JOHANBOERLAGE.NL 

€ 17.950,-

Renault Captur 
1.2 TCe Edition One

25890 km - 2018
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De werkgroep Bulderend Volen-
dam heeft naar aanleiding van 
meerdere gevallen van geluids-
overlast het onderstaande bericht 
met de Nivo-redactie gedeeld. 
,,Sinds enige tijd staat op het par-
keerterrein van de Parallelweg in 
Volendam een mobiele testlocatie 
die door middel van een levens-
groot aggregaat van stroom wordt 
voorzien. Dit aggregaat veroor-
zaakt een onverdraaglijke ge-
luidshinder waarvan alle omwo-
nenden last ondervinden. Naast 
dat het woongenot erdoor wordt 

verziekt, is de hinder in sommige 
gevallen zo ernstig dat de gezond-
heid eronder lijdt. Het betreft 
alle bewoners van het Noordeinde 
vanaf verpleeghuis Gouwzee, be-
woners van verpleeghuis Gouw-
zee, bewoners uit de Dominicus-
straat, hoekhuizen van de 
Zusterschoolstraat en bewoners 
van de Kloosterbuurt. Er is bij 
ons een dringend verzoek neerge-

legd de GGD te benaderen met 
het verzoek te overwegen deze 
testlocatie te verplaatsen naar 
een parkeerterrein/locatie waar 
geen mensen omheen wonen. Een 
geschikte locatie zou het parkeer-
terrein van het Marinapark in Vo-
lendam kunnen zijn.” 
Werkgroep Bulderend Volendam
voor een gezond en ontspannen 
leefmilieu

Handbalster Debbie Bont krijgt met haar Franse club Metz een 
druk programma voor de kiezen. Vorige week werd de Franse com-
petitie hervat met een overwinning op Fleury, maar afgelopen 
weekeinde werd de Champions League-wedstrijd met het Turkse 
Belediyesi uitgesteld.

Dat duel wordt volgende week 
woensdag 19 januari afgewerkt, 
terwijl Metz en Bont eind deze 
week naar Hongarije afreizen 
voor de ontmoeting met Györ, de 
koploper in de poule. Spannende 
duels voor Metz, dat zich probeert 
te plaatsen voor de kwartfinales.

Ingezonden: aggregaat GGD veroorzaakt 
geluidsoverlast in Volendam
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Solliciteren op de functie 
Ben jij de geschikte kandidaat? Dan 
nodigen wij jou van harte uit om te 
reageren. Stuur je sollicitatie en CV 
per e-mail naar Fardem Packaging, 
t.a.v. Wendy Schouten: 
hrm@fardem-packaging.nl.

Meer informatie
Heb je nog vragen over jouw toekomstige 
baan? Neem dan contact op voor de 
operatorsfunctie met Frans Pickers, manager 
productie en voor de binnendienstfunctie 
met Marco van Toor, algemeen directeur 
via telefoonnummer: 0299-360 000. Voor 

meer informatie over onze onderneming 
kijk je op www.fardem-packaging.nl of 
op Instagram  @Fardem-Packaging 

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

KOM WERKEN IN ONZE
DYNAMISCHE VERPAKKINGSWERELD!

GOED VOORNEMEN VOOR 2022

Ben jij de communicatieve uitblinker die vanuit 
klantcontact eenduidig de klantbehoefte kan overbrengen 
naar de interne organisatie? Houd je van commerciële 
uitdagingen? Dan zoeken wij jou!

Waar ben jij goed in?
• je hebt een proactieve benadering van klanten en prospects;
• voert commerciële gesprekken en maakt afspraken met klanten;
• werkt offertes uit en volgt deze op;
• stelt calculaties op en werkt deze uit;
• beheert het offerte- en ordertraject in het ERP-systeem; 
• voert je werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze uit.

Wat is jouw functie profiel?
• commercieel, technische achtergrond op MBO/HBO niveau;
• goede beheersing van Engels (spreken en schrijven), 
 Duits en Frans is een pré;
• gedrevenheid om gezamenlijke commerciële doelstellingen te behalen;
• klantgericht, probleemoplossend, accuraat en een teamplayer;
• bereid om opleidingen te volgen;
• ervaring met ERP-systemen.

Wat bieden wij jou?
• een marktconform salaris voor een werkweek vanaf 32 uur;
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• zeer goede toekomstperspectieven;
• gelegenheid tot het volgen van interne- en externe opleidingen;
• een prettige werksfeer in een uitdagende omgeving;
•  een actieve personeelsvereniging: leuke activiteiten als corona 

het weer toelaat.

COMMERCIËLE
MEDEWERKER

BINNENDIENST

Heb je als voornemen om in het nieuwe jaar een 
frisse start te maken bij een prettige werkgever? 
Bekijk dan onze vacatures! Fardem Packaging is 
een toonaangevende producent in zwaargewicht-
verpakking voor de (inter-) nationale business to 
business markt. 

Markten waar Fardem onder meer aan levert 
zijn: polymeren, chemie, kunstmest, meststoffen, 
diervoerders, hout, zout, kolen, potgrond en 
food. Met meer dan 125 jaar aan ervaring weet 
Fardem Packaging een product naar ieders wens 
te verpakken. Fardem is gevestigd in Edam en 
onderdeel van de Oerlemans Packaging Group met 

vestigingen in Genderen, Giessen, Goor, Hillegom, 
Oosterwolde en Rijssen. Bij Fardem Packaging 
werken we met een team van ca. 100 medewerkers 
volcontinue (24/7) aan het produceren van 
hoogwaardige kunststof verpakkingen. Ter versterking 
van ons groeiende bedrijf zijn wij op zoek naar 
enthousiaste collega’s voor de volgende functies:

REAGEER 
DIRECT

Na een gedegen interne opleiding ga je 
werken in een 5-ploegendienst met een

team van zeven professionals. 

Wat ga je doen?
• instellen en bedienen van onze extrusie machines en druklijnen; 
• controleren van product en proces conform ons kwaliteitssysteem;
• melden en registreren van afwijkingen en storingen;
• registreren van werkzaamheden voor correcte overdracht;
• zorg dragen voor orde en netheid in en rondom de extrusie lijnen.

Wat breng je mee?
• een technische achtergrond (middels opleiding en/of praktijkervaring);
• kwaliteit- en verantwoordelijkheidsbesef;
• teamplayer;
• leergierig;
• flexibel inzetbaar in zowel extrusie als andere afdelingen.

Wat bieden wij jou?
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een vaste baan in een 5-ploegendienst;
• een marktconform salaris (plús 28% ploegentoeslag!).
• volop mogelijkheden jezelf verder te ontwikkelen.
• doorgroeimogelijkheden naar een leidinggevende functie
• een actieve personeelsvereniging: leuke activiteiten als corona het 
 weer toelaat.

(ASSISTENT)
OPERATOR
EXTRUSIE
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De koppositie werd ook in 
competitieronde nummer 21 
geconsolideerd, maar de 2-1 
zege in de derby met Telstar 
betekende de negende keer 
dat FC Volendam met één 
goal verschil won. De ploeg 
van trainer Wim Jonk, geteis-
terd door blessures en coro-
nagevallen maar ook met een 
terugkerende Franco Anto-
nucci, overtuigde niet en tot 
aan de laatste minuut was het 
billenknijpen. 

Bij de thuisclub 
ontbrak de gebles-
seerde Brian Plat 
en begon Mike 
Eerdhuijzen op zijn 
plaats. Aan de lin-
kerkant mocht 
Ibrahim el Kadiri 
starten en Josh 
Flint als linksback, 
bij afwezigheid van 

Dean James (corona), de reden 
waarom ook Boy Deul en nieuw-
komer Bilal Ould-Chikh ontbra-
ken. De beginfase van FC Volen-
dam deed zeer aan de ogen en 
legde allerlei tekortkomingen 
pijnlijk bloot. Aan de bal was er 
weer het onrustige spel. En al 
vroeg in de wedstrijd werd er 
weer uit een corner tegen ge-
scoord: spits Glynor Plet – Mike 
Eerdhuijzen raakte onderweg het 
contact met hem kwijt – mocht 
helemaal vrij inkoppen. Even la-
ter bracht Eerdhuijzen zijn ploeg 
in de problemen met een ver-
keerde afspeelbal. Rashaan Fer-
nandes mocht ook ongehinderd 
uithalen van twintig meter en die 
pegel ging via de vingertoppen 
van Filip Stankovic op de lat. 
Toen Kevin Visser half ingreep, 
was er weer een kans voor de Vel-
senaren, maar eindigde de bal in 
het zijnet.
Aan de andere kant kwam Denso 
Kasius goed door, maar voor de 
zoveelste keer dit seizoen leek het 
wel of hij de vrij meelopende Ro-
bert Mühren niet zag. Om vervol-
gens de kans te verkwanselen. 
Aan de bal – Telstar zette hoog 
druk en durfde één-op-één te gaan 
staan – bleven er foute passes vol-
gen en Volendam had geluk dat na 
een onderbreking van Telstar de 

pass op de wegsprin-
tende Plet niet op 
maat was en Eerdhuij-
zen kon onderschep-
pen. 
Pas na een half uur 
kwam Volendam écht 
dicht bij het Telstar-
doel. Bij de eerste cor-
ner zorgde Gaetano 
Oristanio met een 
prachtige omhaal voor 
gevaar, maar tikte de 
keeper de bal over de 
lat. Uit de daaropvol-
gende corner van Da-
ryl van Mieghem 
kopte Mike Eerdhuij-
zen fraai de gelijkma-
ker binnen. Door de 
omzetting die iets 
daarvoor werd gedaan 
(Eerdhuijzen als links-
back en Flint als cen-
trale verdediger) 
kwam Volendam beter 
onder de druk van Tel-
star uit. 
In de 36e minuut was 
er de voorsprong voor 
Volendam, opgezet en 
fantastisch afgerond 
door Robert Mühren. 
De sluwe spits zat er 
goed tussen, ontfut-
selde Vandermeulen 
de bal, ontsnapte, om-
speelde een verdedi-
ger en liftte de bal uit-
gekookt door de benen 
van de uitkomende 
keeper.
Tijdens de rust bleef Calvin Twigt 
in de kleedkamer achter en kwam 
Walid Ould-Chikh binnen de lij-
nen. Die creëerde al snel zijn ei-
gen schietkans, maar zag de kee-
per de bal tot corner verwerken. 
Op het kwartier was er de terug-
keer van de van Feyenoord ge-
huurde Franco Anontucci en werd 
ook Alex Plat ingebracht. 
De bal ging meer van voet naar 
voet en van kant naar kant, maar 
ook een keer verloren waardoor 
Telstar met een tegenstoot ge-
vaarlijk kon worden. Dat er meer 
‘voetbal’ in de Volendamse ploeg 
zat, bleek uit de aanval in de 69e 
minuut, alleen had Oristanio er 
beduidend meer mee moeten 
doen dan zijn eigen poging, ook al 
zeilde die rakelings naast de paal. 
Daarna bleek de verdedigende 

kwetsbaarheid nog eens bij Vo-
lendam, waardoor Plet dé kans 
kreeg op 2-2, maar dit keer 
strandde zijn poging op de doel-
lijn.
Mühren waagde op een breedte-
bal van Ould-Chikh geen onaar-
dige schotpoging, maar zag op 
zijn beurt niet dat Ould-Chikh 
was doorgelopen en vrijliep. In de 
83e minuut versnelde Antonucci 
en stuurde Mühren weg, die kapte 
uitstekend, maar de felle ingreep 
van voormalig Volendam-speler 
Jip Molenaar voorkwam de 3-1. 
De counter in de 89e minuut was 
typerend: Volendam ontsnapte 
met meer spelers, Mühren 
speelde Antonucci aan en die 
legde de bal terug, maar niet op 
maat. In de tegenstoot onderbrak 
Kasius met een ingreep een Tel-

star-counter en werd een zeperd 
voorkomen. 
FC Volendam-Telstar 2-1 (2-1). 5. 
Plet 0-1, 30. Eerdhuijzen 1-1, 36. 
Mühren 2-1.
FC Volendam: Filip Stankovic, Denso 
Kasius, Damon Mirani, Mike Eerd-
huijzen (63’ Alex Plat), Josh Flint, 
Kevin Visser (56’ Samir Ben Sallam), 
Calvin Twigt (46’ Walid Ould-Chikh), 
Gaetano Oristanio (76’ Martijn 
Kaars), Ibrahim El Kadiri (63’ Fran-
cesco Antonucci), Robert Mühren, 
Daryl van Mieghem.
Telstar: Koeman Jr, Zakir, Vander-
meulen (46’ Molenaar), Aktas, Be-
renstein (73’ Liesdek / 78’ El Idrissi), 
Kökcü (74’ Dijkstra), Overtoom, Van 
Doorm, Fernandes, Plet, Wolter (69’ 
Van Velzen).
Stand Keuken Kampioen Divisie:
 1. FC Volendam 21-48  52-28

 2. Excelsior +   20-42  48-26
 3. FC Emmen    21-42  32-15
 4. Jong Ajax     21-40  47-32
 5. ADO -6 +      20-38  48-24
 6. Graafschap    21-36  34-25
 7. Roda JC       21-34  39-28
 8. Eindhoven  21-32  34-28
 9. NAC Breda     21-28  32-27
10. Jong PSV      21-26  34-33
11. VVV-Venlo  21-26  25-29
12. Den Bosch  21-26  25-39
13. MVV  21-23  22-41
14. Jong AZ       20-22  19-25
15. Jong Utrecht 21-22  24-35
16. Helmond Sp 21-20  19-32
17. Telstar       21-20  23-41
18. TOP Oss       20-18  23-33
19. Almere City  21-17  34-48
20. Dordrecht  21-14  25-50
Foto’s Fred Rotgans.

Eddy Veerman
Door

FC Volendam wint, maar maakt het weer spannend

Zijn bruingekleurde pretoog-
jes schitterden al enkele mi-
nuten na zijn terugkeer. Niet 
alleen omdat jij eindelijk 
weer voetballer op niveau 
kon zijn, ook omdat hij met-
een de pure voetbalconnectie 
maakte met Robert Mühren. 
,,Ik ben zo blij dat ik met hem 
mag spelen”, zei Franco An-
tonucci na afloop.
,,Ik moet nog ritme opdoen”, be-
kende hij tevens. ,,Ik heb eerst al-
les gespeeld bij Feyenoord, in de 
voorbereiding. Daarna raakte ik 
geblesseerd, was ik er twee 
maanden uit en dan moet je weer 
opnieuw fit zien te worden. Als 
het dan goed gaat met de ploeg, 
gaat de trainer natuurlijk niet 
wisselen.”
Verhuur was de beste optie, 
waarbij FC Volendam afdwong 
dat, wanneer zij promoveert, de 
Belg nóg een seizoen aan de dijk 
blijft spelen. Bij zijn afweging 
woog zwaar dat hij een vertrou-
wensband heeft met de mensen 
bij Volendam, zoals trainer Wim 
Jonk. ,,Ik had veel opties, in de 
Nederlandse eredivisie, maar 
ook in de Franse en Belgische 
competitie. Ik wilde zeker zijn 
dat ik aan spelen toe zou komen, 
dat is belangrijk voor mij en de 
situatie waarin ik zit. Ik zag ook 
dat Volendam onderweg is om 
kans te maken kampioen te wor-
den en dat was ook het onafge-
maakte gevoel dat ik had toen ik 
hier vertrok. Ik ben hier terugge-
komen om iedereen te helpen, de 

club, spelers, supporters, om te 
promoveren.”
De creatieve speler bloeide hier 
op nadat hij bij AS Monaco uit 
beeld raakte, maar kon de afgelo-
pen tweede seizoenshelft – mede 
omdat hij fysiek niet fit was – niet 
leveren. ,,Ik kan creativiteit aan 

het spel toevoegen, de aanvallers 
in scoringspositie brengen. En ik 
moet niet alleen aan de bal den-
ken, maar mijn verbeterpunten 
liggen ook aan de momenten zon-
der bal. Al langere tijd. Ik heb 
tien jaar gespeeld in ploegen die 
vooruit verdedigden en daar 

hoefde ik niet zoveel te doen. Ik 
weet dat ik daar aan moet wer-
ken, maar dat werd bij Feyenoord 
moeilijk, aangezien ik niet 
speelde.”
,,Alles gaat samen. Als je speelt, 
kun je belangrijker worden, maar 
kan ik ook aan mijn persoonlijke 

doel werken. Meer focus zonder 
bal. Soms ben ik dromerig. Ik 
ben klaar om daar aan te wer-
ken.”
Toen hij zondagmiddag op de 
bank zat, zag hij zijn nieuwe (en 
oude) ploeggenoten in het eer-
ste deel worstelen. ,,Telstar 
speelde wel goed en kreeg mo-
gelijkheden, wij scoorden 
daarna twee keer uit twee kan-
sen. In de tweede helft waren 
we rustiger aan de bal en speel-
den ons spel, we maakten het 
veld groter. Er waren nog wel 
een paar onrustige momenten.”
Zodra hij aan de bal kwam, 
zocht Antonucci oogcontact met 
spits Robert Mühren. En ze von-
den elkaar enkele keren, ook 
met no look-passes. ,,Ik heb écht 
genoten van het samenspelen 
met Robert Mühren, al was het 
maar twintig minuten. Hij is 
echt een topspeler, dat zag ik al 
toen hij bij Cambuur maar bleef 
scoren. Die tweede goal ook, 
hoe hij dat doet…”, glimlachte 
de Belg. ,,En hij heeft ervaring, 
dat misten we vorig seizoen. 
Toen hadden we een leuke jonge 
ploeg die veel kansen creëerde, 
maar op beslissende momenten 
misten we ervaring. Die hebben 
we nu met Robert, Kevin, Daryl 
en Damon. Zij hebben samen zo-

veel jaren in de ‘KKD’ gespeeld, 
dus zij weten wat er nodig is. Vo-
rig seizoen hadden we geen jon-
gens die met communicatie iets 
in beweging konden krijgen, dat 
hebben we nu wel en ook dáár ligt 
voor mij iets om aan te werken.”   

Antonucci: ‘Zo blij dat ik met Mühren samen mag spelen’

De tien seconden waarin Robert Mühren zijn pure klasse laat zien. Hij ontfutselt de enige verdediger de bal, kapt de 
volgende inglijdende verdediger uit en gaat vervolgens met zijn rechter de bal door de benen van de Telstar-doelman 
mikken: 2-1.

Franco Antonucci heeft al gekeken waar Robert Mühren zich bevindt en passt op de spits. 
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Alex Plat treedt toe 
tot Club van 100
De invalbeurt tegen Telstar was voor Alex Plat (23) de honderdste 
keer dat hij binnen de lijnen verscheen voor FC Volendam. De Vo-
lendamse middenvelder treedt daarmee toe tot de Club van 100.
Alex Plat maakte op 20 oktober 2017 in het thuisduel tegen NEC zijn 
debuut voor FC Volendam. Het jeugdproduct uit de eigen opleiding 
behoort inmiddels vijf seizoenen tot de Volendamse selectie. Scoren 
deed de middenvelder nog niet. Wel was hij goed voor tien assists.

Daar waar FC Volendam het 
jaar goed begonnen is met 
een 2 - 1 zege op Telstar, is de 
tegenstander van komende 
vrijdag moeizaam uit de 
startblokken gekomen in 
2022. Voor NAC Breda is het 
0 - 0 gelijkspel thuis tegen FC 
Eindhoven misschien exem-
plarisch voor het gehele sei-
zoen, waarin het nog niet écht 
heeft laten zien wat het kan. 
De Parel van het Zuiden ont-
vangt vrijdag het team van 
trainer Wim Jonk, dat na de 
nederlagen vorig seizoen nog 
wel een rekening heeft open-
staan. De wedstrijd tegen 
NAC Breda is live te zien bij 
ESPN 3. De aftrap is om 20:00 
uur.

Het wil dit seizoen nog steeds niet 
vlotten bij NAC. De, bij vlagen 
erg wisselvallige, Brabanders be-
zetten de negende positie op de 
ranglijst, een positie waar de Bre-
dase fans niet blij mee kunnen 
zijn. Wél zijn de geel-zwarten 
doorgestoten tot de achtste finale 
van de TOTO KNVB Beker, door 
knap te winnen van FC Utrecht. 
Van de laatste zeven competitie-
duels verloor NAC er slechts één. 
Op bezoek bij ADO Den Haag 
werd met 4-1 verloren. Als we het 
dan toch over reeksen hebben: de 
overwinning op Telstar bete-
kende voor FC Volendam alweer 
het negentiende ongeslagen duel 

op een rij. Het clubrecord van 21 
ongeslagen wedstrijden op rij uit 
het seizoen 1969-1970 komt daar-
mee in zicht.

FC Volendam heeft rekening 
openstaan met bezoek aan NAC Breda

FC Volendam heeft met de top-
sponsoren Kras Recycling en 
Kivo Plastic Verpakkingen een 
mooi project omarmd in het ka-
der van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Het oude 
kunstgrasveld uit het Kras Sta-
dion, dat onlangs is vervangen 
door een nieuwe mat, is geschon-
ken aan een voetbalschool in Ko-
sovo.
Het gezamenlijke bedrijf van 
Kras Recycling en Kivo Plastic 
Verpakkingen, REKS, heeft een 
grote bijdrage geleverd aan de 
schenking van het voetbalveld 
aan het Kosovaarse team. Zij heb-
ben reeds twee jaar contact met 
de voetbalschool voor een eventu-
ele samenwerking, maar door de 
corona-omstandigheden is de sa-
menwerking pas dit jaar tot stand 
gekomen. Alle kosten om het veld 
te transporteren zijn volledig 
door de twee bedrijven gespon-
sord.
,,De mensen in Kosovo bezitten 
niet veel", vertelt Henk Kras jr, 

directielid bij Kras Recycling. 
,,Met ons bedrijf zijn wij veel in 
contact met de mensen daar. Wij 
willen ons steentje bijdragen aan 
de ontwikkeling van de jeugd 
door meer sportcapaciteit te cre-

eren. Naast het schenken van het 
kunstgrasveld mogen jeugdspe-
lers uit Kosovo, in groepjes van 
vijf, meetrainen bij FC Volen-
dam.”

FC, Kras Recycling en Kivo schenken 
kunstgrasveld aan voetbalschool Kosovo

Tegen FC Eindhoven moest NAC 
het doen zonder routinier Ralf 
Seuntjens en vier andere spelers. 
Of trainer Edwin de Graaf ko-
mende vrijdag wél de beschik-
king heeft over dit vijftal moet 
worden afgewacht. Gevaarlijkste 
mannen aan Bredase zijde zijn; 
Thom Haye en Seuntjens. Mid-
denvelder Haye wist tot nu toe 
acht keer doel te treffen, spits 

Seuntjens vond 
tien keer het net. 
Ook doelman 
Nick Olij laat zich 
geregeld gelden 
en werd afgelo-
pen weekend ge-
huldigd voor 
beste doelman 
van de tweede pe-
riode.

KKD-balans 
gelijk
O n t m o e t i n g e n 
tussen FC Volen-
dam en NAC 
Breda zijn vaak 
erg spannend. In 
de Keuken Kam-
pioen Divisie 
kwamen beide 
teams elkaar tien 
keer tegen. De ba-
lans is exact ge-
lijk, vijf overwin-
ningen om vijf 
verliespartijen. 
Desondanks heeft 

FC Volendam het in Breda altijd 
moeilijk. In de gehele historie 
won het in Brababt slechts drie 
keer. De laatste keer was in de 
openingswedstrijd van het sei-
zoen 2015-2016, toen er met 1 - 4 
werd gewonnen bij De Parel van 
het Zuiden. Jack Tuijp, Kees 
Kwakman, Bert Steltenpool en 
Guyon Philips waren de doelpun-
tenmakers in dat duel.

De eerste ontmoeting van dit sei-
zoen eindigde in een 1 - 0 zege 
voor FC Volendam. Denso Kasius 
maakte met een schitterende vol-
ley het enige doelpunt. Vorig sei-
zoen verloren de Volendammers 
beide duels in Breda. In de com-
petitie werd geflatteerd met 3 – 0 
verloren, terwijl het in de nacom-
petitie met 4 - 1 opzij werd gezet. 
Er staat dus nog een rekening 
open.

Laatste vijf edities
18-10-2021 | FC Volendam - NAC 

Breda: 1 - 0
Denso Kasius
15-05-2021 | NAC Breda – FC Vo-

lendam: 4 – 1
Samuele Mulattieri
19-03-2021 | FC Volendam - NAC 

Breda: 2 - 1
Samuele Mulattieri en Samir Ben 
Sallam
18-12-2020 | NAC Breda - FC Vo-

lendam: 3 - 0
30-08-2019 | FC Volendam - NAC 

Breda: 2 - 1
Martijn Kaars en Gijs Smal

ESPN, Twitter & Instagram 
Het affiche in Breda wordt live 
uitgezonden op ESPN 3. Een an-
dere mogelijkheid om het duel te 
volgen is via het Twitter-verslag 
en via onze story op Instagram. 
De aftrap in het Rat Verlegh Sta-
dion is vrijdagavond om 20:00 
uur.

Kans op revanche bij NAC-uit: vorig seizoen werd de FC eerst een zuivere strafschop 
door de neus geboord en verloor het in Breda, vervolgens was er de nederlaag in de 
play-offs  (foto) waardoor de Brabanders Volendam uitschakelden.
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Luc Kroon verrast met 
gemeentelijke legpenning
Luc Kroon heeft woensdag uit handen van burgemeester Lieke Sie-
vers de gemeentelijke legpenning ontvangen. De zwemmer werd 
onlangs Europees Kampioen op de 400 meter vrije slag en won zil-
ver op de 200 meter. Totaal onwetend stapte hij bij zijn ouders in de 
auto. ,,Als je vader en moeder je meenemen naar het gemeentekan-
toor, heb je geen idee wat je te wachten staat, maar dit is wel heel 
leuk”, glom Kroon.
Burgemeester Sievers confronteerde de zwemmer even met zijn re-
cente ontmoeting met Max Verstappen en vroeg hem naderhand het 
hemd van het lijf. ,,Waarbij ik weet dat, naast de onvoorwaardelijke 
steun van je ouders, je ook onderweg geholpen bent door Ringen om 
Volendam.” Kroon geniet momenteel een korte vakantie, alvorens hij 
weer op hoogtestage gaat voor een trainingskamp in het Amerikaanse 
Arizona. Hij vertelde over zijn recente ervaringen met betrekking tot 
de deelname aan de International Swimming League. ,,Waarbij je top-
zwemmers van over de hele wereld leert kennen omdat ze in ons Ca-
nadese team zaten.” 
Hij sprak over het feit dat hij afgelopen zomer zijn studie Genees-
kunde staakte, ,,omdat het écht niet meer te combineren was met het 
zoveel van huis zijn.” Over zijn trainingsintensiteit, over hoeveel hij 
eet als topsporter. ,,Nou, we hebben straks lunch samen, dan hoop ik 
dat er genoeg staat”, glimlachte de burgemeester. Tussentijds reikte 
zij de legpenning uit. ,,Een onderscheiding voor inwoners van de ge-
meente die zich op een bijzondere manier hebben onderscheiden. Je 
voldoet al aan de criteria, maar je hebt nog een carrière te gaan, dus 
als er nog grote prestaties gaan volgen, moeten we hier maar beden-
ken waarmee we je dan kunnen eren. Je bent een voorbeeld en ik hoop 
dat je er jonge mensen mee kunt inspireren.”   

De PX werd tijdens de laatste 
week van de kerstvakantie om-
getoverd tot een indoor-schaats-
baan. Tot en met zaterdag was 
het mogelijk om met groepjes 
van tien kinderen tegelijk de 
baan te betreden. De schema’s 
waren al snel gevuld. 
Onder leiding van Niels Schilder 
werden onder de vlag van Club- 
en Buurthuiswerk een hoop leuke 
activiteiten georganiseerd op de 
speciaal aangelegde ijsbaan. De 
beweging was meer dan welkom, 
gezien de deuren van de PX open 
stonden om de kou binnen te la-
ten. Buiten was het tot dusver 
niet mogelijk om het natuurijs te 
betreden, de indoor-schaatsbaan 
bleek dus een schot in de roos. De 
deelnemende kinderen waren 
laaiend enthousiast over de erva-
ring. 

PX legt tijdelijke indoor-schaatsbaan aan

De Aftrap
Vrijdag om 18.00 uur is de eerste 
aflevering in het nieuwe jaar van 
het wekelijks voetbalprogramma 
De Aftrap op LOVE TV.
Jack Mühren en Edward Dekker 

ontvangen ook nu weer twee gas-
ten die werkzaam zijn in de voet-
ballerij.
De eerste gast is FC Volendam 
voetballer Kevin Visser (34) die 
voetbalde voor onder andere RKC 
Waalwijk en ADO den Haag en nu 
is hij, na een zware knieblessure, 
weer beschikbaar voor het elftal 
van Wim Jonk.
De andere gast is NOS Studio 
Sport voetbalcommentator Je-
roen Elshoff (44) die vanaf 2008 
werkzaam is voor de publieke om-
roep. In 2018 verzorgde Elshoff  
commentaar bij de finalewed-
strijd op het WK voetbal in Rus-
land. Erik-Jan Brinkman gaat ook 
dit jaar weer straatfootgolf spe-
len met als eerste gast ex voetbal-
ler Michel Vonk die voetbalde 
voor onder andere AZ en Man-
chester City, na zijn carrière ging 
hij het trainers vak in.
De Aftrap is ook te zien op www.
rtvlove.nl, www.youtube.nl en 
www.rtvnh.nl.

Aanstaande vrijdag Jeugdschaatsen IJsclub Volendam 
Het zal inmiddels 
iedereen bekend 
zijn dat onze rege-
ring de corona 
maatregelen weer 
heeft aangepast. 
De kinderen mo-
gen weer naar 
school en ook zijn 
de tijden voor het 

sporten verruimd van 17:00 naar 
20:00uur. Hierdoor is het ook voor 
ijsclub Volendam mogelijk het 
jeugdschaatsen weer te laten her-
starten. Doordat er een aantal les-
sen niet mochten plaatsvinden 
zullen de lessen langer doorlopen 
dan aanvankelijk gepland. Van de 
huidige regels uitgaande, zal dus 
de laatste les en diploma uitrei-

king doorschuiven naar begin 
Maart ipv februari. Betreffend 
nieuw schema zullen wij z.s.m. 
bekend maken via onze website. 
Wij wensen de kinderen en vrij-
willigers aanstaande vrijdag een 
succesvolle herstart van het 
jeugdschaatsen en bovendien 
heel veel schaatsplezier.

Helpt een Volendammer Oranje eindelijk aan de wereldtitel? 
Op die vraag wordt antwoord ge-
geven in het boek ‘De Trip naar 
de Stip’ door Alexander Krijger. 
Stiekem droomt elke voetbalfan 
er weleens over: de beslissende 
penalty nemen in een WK-finale. 
Voor Thomas Bond wordt deze 
droom tot zijn eigen stomme ver-
bazing werkelijkheid.

In het in december 2021 ver-
schenen boek De Trip naar de 
Stip van Alexander Krijger 
wordt omschreven hoe het 
kan dat deze Thomas, een cor-
pulente Volendamse stuka-
door van middelbare leeftijd, 
van de tribune wordt geplukt 
om tijdens de WK-finale van 
2026 in te vallen. Hoe is het 
mogelijk dat juist hij in een 
veel te klein en vaal oranje 
shirt van FC Volendam aan de 
zijlijn verschijnt? 
Welke rol speelt de lompe 
voorzitter en eigenaar van FC 
Volendam hierin? En bovenal: 
zal de stukadoor, niet geze-
gend met ook maar een 
vleugje voetbaltalent, erin 
slagen om de bij leven al le-
gendarische Duitse keeper 
Bernd Wieskau te passeren? Zal 
hij Nederland verlossen van haar 
trauma van drie verloren WK-fi-
nales?
Opgegroeid in Oosthuizen en in-
middels neergestreken in Purme-
rend denkt Alexander Krijger op 
korte afstand een duidelijk beeld 
van Volendammers en hun ge-
woontes te hebben gekregen 
welke hij, doordrenkt van humor 
en besprenkeld met cynisme, sub-

tiel in het boek heeft verwerkt. 
De Trip naar de Stip is verkrijg-
baar via de boekhandel of via de-
tripnaardestip.nl en kost # 17,99.
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Telefoon
0299 - 42 10 24

Impuls 51 - 1446 WC Purmerend
site: www.mazurel.com

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

(zelfstandige) ELEKTROMONTEURS
ONDERHOUDS- & SERVICEMONTEURS

Voor projecten in de regio en door geheel Nederland.

Onze werkzaamheden bestaan uit het realiseren van data– en elektro-
technische installaties in diverse bekende winkelketens. Tevens bieden 
wij onderhoud & service Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging of 
spreekt het jou aan om door heel Nederland mooie en leuke winkels te 
installeren, dan zijn wij naar jou opzoek. Voor meer informatie en inzicht 
in onze werkzaamheden, kijk op onze website of  sociale media kanalen. 

Wij bieden: 
- Een afwisselende baan met een ruime mate van zelfstandigheid en  
  ruimte voor ideeën en eigen inbreng; 
- Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen  
  (wij zijn een erkend leerbedrijf); 
- Contract voor onbepaalde tijd, na gebleken geschiktheid en  
  overeengekomen proeftijd; 
- Na gebleken geschiktheid mogelijkheden tot een auto van de zaak; 
- Arbeidsvoorwaarden conform cao voor het Technisch Installatiebedrijf.

Sollicitaties en CV richten aan: 
Mazurel Installatietechniek B.V. 
t.a.v. Cees Groot sr. of Cees Groot jr. 
Impuls 51-53  |  1446 WC  Purmerend 
T  0299 421024 
E  cees.groot@mazurel.com
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

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

VACATURESANP nomineert Ramon van Flymen 
voor ‘Nieuwsfoto van het Jaar’
Op het moment dat deze 
krant gedrukt werd, wachtte 
de Edamse fotograaf Ramon 
van Flymen (24) op de uitslag 
van de ‘ANP Nieuwsfoto van 
het Jaar’. Zijn foto over de 
toeslagenaffaire werd één 
van de vijf genomineerden 
voor de prestigieuze prijs. 
,,Op het moment dat ik de 
foto maakte, wist ik gelijk 
dat ik iets bijzonders had 
vastgelegd.”

Nietsvermoedend 
werd Ramon door 
de redactie van het 
Algemeen Neder-
lands Persbureau 
(ANP) gebeld met 
het blijde nieuws. 
,,Ik werd echt ver-
rast. Hoewel ik fo-
tografie niet als 
wedstrijd ervaar, is 

het een mooie waardering voor 
mijn werk”, aldus de zoon van be-
faamd fotograaf Barton van Fly-
men. ,,Op 11 november 2021 ging 
ik in opdracht van het ANP naar 
Rotterdam om een demonstratie 
omtrent de toeslagenaffaire vast 
te leggen. De ‘Mars met de Moe-
ders’ liep van het Rotterdamse 
stadhuis naar het belastingdienst-
kantoor. In eerste instantie voelde 
het als een demonstratie zoals we 
vaker zien. Hier en daar een span-
doek, mensen riepen wat, het ging 
er gemoedelijk aan toe. Het is 
daarom moeilijk om een specifiek 
onderwerp uit te lichten tijdens 
een dergelijke gebeurtenis.”

‘Wat gelijk 
mijn aandacht 
trok, was dat 
twee kinderen 
troosteloos 
begonnen te huilen’

De tocht eindigde bij een podium 
waar staatssecretaris Van Huffe-
len de demonstranten toesprak. 
,,Ze vertelde dat de gedupeerden 
hulp zouden krijgen. De sfeer 
sloeg om, mensen werden emotio-
neel. Wat gelijk mijn aandacht 
trok, was dat twee kinderen troos-
teloos begonnen te huilen. Dat 
kwam ergens vandaan, je merkte 
dat het enorm diep zat. De moe-
der van de kinderen kon ook haar 
tranen niet bedwingen. Omstan-
ders probeerden ze te troosten.”

Kevin Mooijer
Door

,,Ik ben langzaam naar ze toe gelopen en heb rustig 
wat foto’s van de situatie gemaakt. Het sterke van 
de foto is dat de emotie van de kinderen komt. Nor-
maal gesproken ben ik als fotograaf afstandelijk als 
ik ergens op af stap, maar dit keer raakte het me 
wel. Ik wist op dat moment ook gelijk dat ik een bij-
zondere foto had gemaakt. Vaak zie je bij dit soort 
politieke kwesties foto’s van bewindspersonen die 
aftreden. Als fotograaf probeer je de essentie vast 
te leggen. Met deze foto bracht ik echt de kern in 
beeld.” 
Ondanks de sprekende emoties op Ramons foto, 
verwachtte hij niet dat zijn foto de prijs in de wacht 
zou gaan slepen. ,,Ik denk dat de foto waarop minis-
ter Ollongren na een positieve coronatest het Bin-
nenhof verlaat, gaat winnen. Dat is de meest be-
sproken nieuwsfoto van de afgelopen jaren. Ik kijk 
er in ieder geval naar uit om samen te komen met de 
andere genomineerde fotografen.” Gisteren werd 
de winnaar van ANP Nieuwsfoto van het Jaar be-
kendgemaakt. 

Word jij onze nieuwe 

COLLEGA?

Volendammer Visspecialist

HENK TOL & ZONEN

Wij zoeken een COLLEGA die 2,3 of 4 dagen 
per week ons team wil komen versterken. 

Dagen in overleg en op zaterdag ben je vrij!
Goed loon, je wordt om 07.00 opgehaald

en 18.15 uur ben je weer thuis. 

Tevens zoeken wij een COLLEGA die ons team
op zaterdag wil komen versterken!

Ben jij iemand die in een jong en gezellig team
wil werken, dan zijn wij op zoek naar jou!

Stuur ons een een privé bericht of bel ons 
via onderstaande nummers. 

Henk: 06-53774119
Henk jr.: 06-40893987 

morgen zijn we 
er nog dichterbij

iedereen verdient een morgen

26 De Nivo      Woensdag 12 januari 2022

Luc Kroon verrast met 
gemeentelijke legpenning
Luc Kroon heeft woensdag uit handen van burgemeester Lieke Sie-
vers de gemeentelijke legpenning ontvangen. De zwemmer werd 
onlangs Europees Kampioen op de 400 meter vrije slag en won zil-
ver op de 200 meter. Totaal onwetend stapte hij bij zijn ouders in de 
auto. ,,Als je vader en moeder je meenemen naar het gemeentekan-
toor, heb je geen idee wat je te wachten staat, maar dit is wel heel 
leuk”, glom Kroon.
Burgemeester Sievers confronteerde de zwemmer even met zijn re-
cente ontmoeting met Max Verstappen en vroeg hem naderhand het 
hemd van het lijf. ,,Waarbij ik weet dat, naast de onvoorwaardelijke 
steun van je ouders, je ook onderweg geholpen bent door Ringen om 
Volendam.” Kroon geniet momenteel een korte vakantie, alvorens hij 
weer op hoogtestage gaat voor een trainingskamp in het Amerikaanse 
Arizona. Hij vertelde over zijn recente ervaringen met betrekking tot 
de deelname aan de International Swimming League. ,,Waarbij je top-
zwemmers van over de hele wereld leert kennen omdat ze in ons Ca-
nadese team zaten.” 
Hij sprak over het feit dat hij afgelopen zomer zijn studie Genees-
kunde staakte, ,,omdat het écht niet meer te combineren was met het 
zoveel van huis zijn.” Over zijn trainingsintensiteit, over hoeveel hij 
eet als topsporter. ,,Nou, we hebben straks lunch samen, dan hoop ik 
dat er genoeg staat”, glimlachte de burgemeester. Tussentijds reikte 
zij de legpenning uit. ,,Een onderscheiding voor inwoners van de ge-
meente die zich op een bijzondere manier hebben onderscheiden. Je 
voldoet al aan de criteria, maar je hebt nog een carrière te gaan, dus 
als er nog grote prestaties gaan volgen, moeten we hier maar beden-
ken waarmee we je dan kunnen eren. Je bent een voorbeeld en ik hoop 
dat je er jonge mensen mee kunt inspireren.”   

De PX werd tijdens de laatste 
week van de kerstvakantie om-
getoverd tot een indoor-schaats-
baan. Tot en met zaterdag was 
het mogelijk om met groepjes 
van tien kinderen tegelijk de 
baan te betreden. De schema’s 
waren al snel gevuld. 
Onder leiding van Niels Schilder 
werden onder de vlag van Club- 
en Buurthuiswerk een hoop leuke 
activiteiten georganiseerd op de 
speciaal aangelegde ijsbaan. De 
beweging was meer dan welkom, 
gezien de deuren van de PX open 
stonden om de kou binnen te la-
ten. Buiten was het tot dusver 
niet mogelijk om het natuurijs te 
betreden, de indoor-schaatsbaan 
bleek dus een schot in de roos. De 
deelnemende kinderen waren 
laaiend enthousiast over de erva-
ring. 

PX legt tijdelijke indoor-schaatsbaan aan

De Aftrap
Vrijdag om 18.00 uur is de eerste 
aflevering in het nieuwe jaar van 
het wekelijks voetbalprogramma 
De Aftrap op LOVE TV.
Jack Mühren en Edward Dekker 

ontvangen ook nu weer twee gas-
ten die werkzaam zijn in de voet-
ballerij.
De eerste gast is FC Volendam 
voetballer Kevin Visser (34) die 
voetbalde voor onder andere RKC 
Waalwijk en ADO den Haag en nu 
is hij, na een zware knieblessure, 
weer beschikbaar voor het elftal 
van Wim Jonk.
De andere gast is NOS Studio 
Sport voetbalcommentator Je-
roen Elshoff (44) die vanaf 2008 
werkzaam is voor de publieke om-
roep. In 2018 verzorgde Elshoff  
commentaar bij de finalewed-
strijd op het WK voetbal in Rus-
land. Erik-Jan Brinkman gaat ook 
dit jaar weer straatfootgolf spe-
len met als eerste gast ex voetbal-
ler Michel Vonk die voetbalde 
voor onder andere AZ en Man-
chester City, na zijn carrière ging 
hij het trainers vak in.
De Aftrap is ook te zien op www.
rtvlove.nl, www.youtube.nl en 
www.rtvnh.nl.

Aanstaande vrijdag Jeugdschaatsen IJsclub Volendam 
Het zal inmiddels 
iedereen bekend 
zijn dat onze rege-
ring de corona 
maatregelen weer 
heeft aangepast. 
De kinderen mo-
gen weer naar 
school en ook zijn 
de tijden voor het 

sporten verruimd van 17:00 naar 
20:00uur. Hierdoor is het ook voor 
ijsclub Volendam mogelijk het 
jeugdschaatsen weer te laten her-
starten. Doordat er een aantal les-
sen niet mochten plaatsvinden 
zullen de lessen langer doorlopen 
dan aanvankelijk gepland. Van de 
huidige regels uitgaande, zal dus 
de laatste les en diploma uitrei-

king doorschuiven naar begin 
Maart ipv februari. Betreffend 
nieuw schema zullen wij z.s.m. 
bekend maken via onze website. 
Wij wensen de kinderen en vrij-
willigers aanstaande vrijdag een 
succesvolle herstart van het 
jeugdschaatsen en bovendien 
heel veel schaatsplezier.

Helpt een Volendammer Oranje eindelijk aan de wereldtitel? 
Op die vraag wordt antwoord ge-
geven in het boek ‘De Trip naar 
de Stip’ door Alexander Krijger. 
Stiekem droomt elke voetbalfan 
er weleens over: de beslissende 
penalty nemen in een WK-finale. 
Voor Thomas Bond wordt deze 
droom tot zijn eigen stomme ver-
bazing werkelijkheid.

In het in december 2021 ver-
schenen boek De Trip naar de 
Stip van Alexander Krijger 
wordt omschreven hoe het 
kan dat deze Thomas, een cor-
pulente Volendamse stuka-
door van middelbare leeftijd, 
van de tribune wordt geplukt 
om tijdens de WK-finale van 
2026 in te vallen. Hoe is het 
mogelijk dat juist hij in een 
veel te klein en vaal oranje 
shirt van FC Volendam aan de 
zijlijn verschijnt? 
Welke rol speelt de lompe 
voorzitter en eigenaar van FC 
Volendam hierin? En bovenal: 
zal de stukadoor, niet geze-
gend met ook maar een 
vleugje voetbaltalent, erin 
slagen om de bij leven al le-
gendarische Duitse keeper 
Bernd Wieskau te passeren? Zal 
hij Nederland verlossen van haar 
trauma van drie verloren WK-fi-
nales?
Opgegroeid in Oosthuizen en in-
middels neergestreken in Purme-
rend denkt Alexander Krijger op 
korte afstand een duidelijk beeld 
van Volendammers en hun ge-
woontes te hebben gekregen 
welke hij, doordrenkt van humor 
en besprenkeld met cynisme, sub-

tiel in het boek heeft verwerkt. 
De Trip naar de Stip is verkrijg-
baar via de boekhandel of via de-
tripnaardestip.nl en kost # 17,99.
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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

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)

Uitvaartverzorging met hoofd en hart

0299 - 320071 
vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
op de 3 vrouwen 

stopdementie.nu

In Sint Nicolaashof zijn vanwege 
de coronamaatregelen helaas nog 
geen vieringen mogelijk.

Feest Doop van de Heer
(afsluiting van de Kersttijd)
Driekoningen
Driekoningen, Epifanie of Open-
baring van de Heer is een christe-
lijke feestdag die op 6 januari 
wordt gevierd en waarop men de 
Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-
18) herdenkt van de Wijzen uit 
het oosten die een opgaande ster 
zagen en daarop de koning der Jo-
den gingen zoeken. 
Ze kwamen in Bethlehem en von-
den daar Jezus, de pasgeboren ko-
ning der joden. In België en Ne-
derland wordt het hoogfeest van 
de Openbaring van de Heer ge-
vierd op de eerste zondag na 1 ja-
nuari. In veel Zuid-Europese lan-
den is Driekoningen een vrije 
dag. 
De Openbaring van de Heer is het 
eerste van drie feesten, samen 
met de Doop van de Heer en de 
Opdracht van de Heer in de tem-
pel (2 februari), die thuishoren in 
de Kerstkring, de tijd van Jezus' 
kindertijd en jonge jaren.
Het feest ontstond in de vierde 
eeuw in het oosters christendom 
en was oorspronkelijk bedoeld 
om de verschijning van de vlees-
geworden Zoon van God op aarde 
te vieren. De RK Kerk viert de 
geboorte van Jezus op 25 decem-
ber. 
Met de overname van het feest 
van de epifanie op 6 januari werd 
daarom alleen de aanbidding der 
wijzen herdacht, waarmee de be-
kendmaking van Christus aan de 
wereld wordt gevierd.

Van wijzen tot koningen 

Nergens vermeldt Matteüs in zijn 
geboorteverhaal dat er precies 
drie Wijzen of Koningen zijn. In 
de latere kerstverhalen (reeds bij 
Origenes in de 3e eeuw) zijn er 
drie van gemaakt, wellicht omdat 
de Wijzen drie geschenken aan-
bieden: goud, wierook en mirre. 
De Wijzen zijn in de volksverha-
len en bij Tertullianus koningen 
geworden omdat de tekst van 
Matteüs doet denken aan Jesaja 
60,3.6: "Volkeren komen naar uw 
licht, koningen naar de glans van 
uw dageraad. .....
Een vloed van kamelen zal u over-
dekken, dromedarissen van Mid-
jan en Efa; alle bewoners komen 
uit Seba, met goud en wierook be-
laden." Onder invloed van deze 
tekst (en van Psalm 72,10) zijn de 
Wijzen koningen geworden, die 
reisden per kameel. In Ravenna is 
waarschijnlijk de oudste afbeel-
ding van de drie Wijzen/Koningen 
te vinden. Op een mozaïek uit de 
6e eeuw staan de drie met naam 
Caspar, Melchior en Balthasar af-
gebeeld, drie kleurlingen uit het 
oosten.

podcast over Mystiek
Podcaster Joop van der Elst kan 
de ene dag een tekst van een paar 
minuten voorlezen van kerkvader 
Hilarius van Poitiers (vierde 
eeuw) over de Drie-eenheid, maar 
trekt ook rustig een uur uit voor 
een interview met Antoine Bodar 
over Benedictus van Nursia, De 
podcast verschijnt niet op vaste 
dagen. 
Cees de Wit

Woord voor kinderen
Een moeder weet wat haar kind 
nodig hebt, dat voelt zij goed aan. 
De moeder van Jezus, Maria let 
ook heel goed op of mensen iets 
nodig hebben. En Jezus, haar 
Zoon? Hij weet van iets gewoons 
iets bijzonders te maken. 
Het Heilig Evangelie gaat over 
een bruiloft in Kana. Jezus, zijn 
moeder Maria en de leerlingen 
van Jezus waren er bij. Toen de 
wijn bijna op was, zei Maria dat 
tegen Jezus. Zij zei ook tegen de 
dienaren: "Doe maar wat Hij jul-
lie zeggen zal." Er stonden zes ste-
nen kruiken; in iedere kruik kon 
ongeveer honderd liter. Jezus zei 
tegen de dienaren: "Doe die krui-
ken vol water." Dit deden zij. Zij 
merkten daarna dat het water in 
wijn was veranderd. Zo begon Je-
zus daar met Zijn wonderen en 
Hij liet steeds meer zien Wie Hij 
was. En Zijn leerlingen geloofden 
in Hem. 
Gebed: "Goede Jezus, wij bidden 
voor mensen die getrouwd zijn, 
dat hun liefde steeds mag groeien; 
wij bidden dat wij goed zorgen 
voor elkaar, zodat er wonderen 
van liefde kunnen gebeuren. 
Dank U Amen."  

Woensdag 12 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jan 
Schilder (Witte) e.v. Griet Tol. 

Donderdag 13 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph;
Voor een zieke moeder en haar 
gezin en voor een zekere intentie. 

Vrijdag 14 januari
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jan 
Zwarthoed en Trijn Snoek; Voor 
een zieke moeder en haar gezin 
en voor een zekere intentie.; 

Zaterdag 15 januari
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor 
een zieke moeder en haar gezin 
en voor een zekere intentie. 
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Bep 
de Boer, weduwe van Ab Tol; Ab 
Tol en zoon Nico, echtgenoot van 
Agnes Karregat; Gerda Keizer 
e.v. Jaap Bont; Cor Keizer e.v. 
Tiny Plat; Jannig Kras e.v. Cees 
Sier; Kees de Boer en Geertje 
Jonk; 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.

Zondag 16 januari
2e Zondag door het [C] jaar 
(groen); Begin Internationale 
Bidweek voor de eenheid van 
Christenen. Thema: "Licht in het 
duister'. 
11:00 uur: Kapelaan A. Goos; Pas-
toor vd Hulst; Peter Veerman, 
Willem Visscher en Grietje Buijs 
en zonen Piet Visscher en Dick 
Visscher, Sijmen Tol en Aaltje 
Sier (Ablies) en zoon Jaap; Vera 
Schokker e.v. Klaas Koning en 
overleden familie Koning en 
Schokker.

Maandag 17 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Voor een zieke moeder en haar 
gezin en voor een zekere intentie.

Dinsdag 18 januari
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor 
een zieke moeder en haar gezin 
en voor een zekere intentie.

Woensdag 19 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Voor een zieke moeder en haar 
gezin en voor een zekere intentie; 
Henk Lautenschutz en kinderen 
en overige Familie; Tom Tuijp, 
Jacob Tuijp en Aaltje Zwarthoed 
en overleden familie Tuijp.

Woensdag 12 januari
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Aal 
Veerman; Klaas Schilder e.v. 
Grietje Smit en Nicole Smit; 
Thoom Zwarthoed (Kirrie) e.v. 
Jannig Mol.

Donderdag 13 januari
16:00 uur: Pastoor van Teylingen; 
Dick Molenaar (Bollie) e.v. Griet 
Molenaar-Tuijp; Jaap Kes e.v. Ria 
Tol en Berry Tol e.v. Riet Over-
velde. 

Vrijdag 14 januari
16:00 uur: Pastoor P. Stomph; 
Gaar Tol (Kraaier) e.v. Ab Sier; 
Sijmen Tol en Aaltje Schilder 
(Raampoort); Voor alle zieke 
mensen in Volendam. 

Zaterdag 15 januari
16:00 uur: P. Klos; Edwin Bond 
e.v. Sandra Plat; Jaap de Boer 
(Brit) echtgenoot van Gerda van 
der Waarde; Jaap Smit en Trijn-
tje Veerman, en overleden fami-
lie Smit en Steur; 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. Pa-
trick Schilder, Lau Sombroek en 
Neeltje Schilder en Michel Mos-
hensky; Voor de zielerust van 
Alie Koning.

Zondag 16 januari
Begin Internationale Bidweek 
voor de eenheid van Christenen. 
Thema: "Licht in het duister' 
09:30 uur: Kapelaan A. Goos, He-
renkoor, Live uitzending LOVE;
Cor Karregat en Carina Karregat; 
Geertje Janson-Schilder e.v. Han 
Janson; Kees Beers e.v.Aaf 
Beers-Schilder, Nel Schilder en 
overl. fam. Schilder, Pater Klaas 
Schilder, (Madoet), Pastoor vd 
Veer en Griet Veerman (Goo-
sem); Kees Kroon echtgenoot van 
Marian Ooteman; Klaas Bond e.v. 
Jannig Bond-Veerman; Klaas Mol 
e.v. Maartje Schilder en overl. fa-
milie Mol en Schilder; Klaas Plat 
en Grietje Jonk en zoon Piet; Lau 
Karregat e.v. Tiny Zwarthoed en 
overleden familie  Karregat en 
Zwarthoed; Piet Schilder en Griet 
Mooyer, en overleden broers 

Jack en Henk Schilder, en ove-
rige familie Schilder; Sijmen Tol 
en Aaltje Sier (Ablies) en zoon 
Jaap; Thames Smit en Geertje 
Koning, Meester Simon Mol en 
Cornelia van de Berg; Wim Ko-
ning en Maartje Tol (Dark).

Maandag 17 januari
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Hein 
Veerman en Woltje Molenaar en 
overl. familie; Jaap Schilder en 
Neeltje van Vlaanderen, Klein-
kind Karin, Bep Schilder echtge-
note van Jan Keizer, Anja Bakker 
echtgenote van Johan Schilder en 
Piet Schilder echtgenoot van Nel-
leke Tol; Tot rust van de ziel van 
Klazina Koning en Willem Buijs.

Dinsdag 18 januari
16:00 uur: Pastoor P. Stomph,   
Voor het tijdelijk en eeuwig wel-
zijn van onze parochie. 

Woensdag 19 januari
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Aga-
tha Deen en Jaap Bont, en Toos 
Tol en Klaas Smit (Bokkum); Jan 
Klouwer, zoon van Louw Klouwer 
en Geertje Kok en overl. broers 
Klouwer; Nelly Veerman (Ver-
olie) echtgenote van Paul Klou-
wer en overl. familie Veerman 
(Verolie) en familie Klouwer 
(Kriek).

EDAM
Woensdag 12 januari, 09:00 uur: 

Mario Agius.
Vrijdag 14 januari, 09:00 uur: Ma-

rio Agius.
Zondag 16 januari, 15 januari tot 

zaterdag 29 januari 2022 doen 
weer 2.000 kerken mee aan Ac-
tie Kerkbalans; 10:00 uur: Kap. 
Henk Versteeg.

Woensdag 19 januari, 09:00 uur: 
Mario Agius. 

MONNICKENDAM
Donderdag 12 januari, 16:00 uur: 

Mario Agius. 
Zondag 16 januari, 15 januari tot 

zaterdag 29 januari 2022 doen 
weer 2.000 kerken mee aan Ac-
tie Kerkbalans; 10:00 uur: Dia-
ken H. Bak.  

ILPENDAM
Zondag 16 januari, 15 januari tot 

zaterdag 29 januari 2022 doen 
weer 2.000 kerken mee aan Ac-
tie Kerkbalans; 10:00 uur: Ma-
rio Agius.  

Dinsdag 18 januari, 09:30 uur: 
Mario Agius. 

MARIAKERK
Zondag 23-1, 12:00 uur: Jim Bond, 

Zuideinde 70: Pastoor P. Stomph
Zondag 30-1, 12:00 uur: Koen 

Kras, Dukaton 43: Kapelaan A. 
Goos

Zondag 6-2, 12:00 uur: Mick  Schil-
der, Breehorn 10: 

Zondag 20-2, 13:00 uur: Tom 
Snoek, Zuideinde 118: 

VINCENTIUSKERK
Zondag 16-1, 13:00 uur: Hannah 

Runderkamp, Wieringenlaan 
84: Kapelaan A. Goos.

Zondag 23-1, 13:00 uur: Niek Veer-
man, Mgr Cornelis Veerman-
laan 34: Kapelaan A. Goos.

Zondag 23-1, 14:00 uur: Maddy 
Smit, Julianaweg 34: Kapelaan 
A. Goos.

Zondag 23-1, 14:01 uur: Lara Müh-
ren, Klaverbank 1: Kapelaan A. 
Goos.

Zondag 30-1, 13:00 uur: Jodi Bos, 
Leliestraat 55: Pastoor P. 
Stomph.

Zondag 30-1, 14:00 uur: Amy van 
Seventer, Doggersbank 10: Pas-
toor P. Stomph.

Zondag 6-2, 13:00 uur: Anne 
Brinkkemper, C.J. Conijnstraat 
15. 

Zondag 6-2, 13:01 uur: Gijs Mole-
naar, Willem van Nieuwenho-
venstraat 12.

Griet Tol, w.v. Jan Kroon; Jannig 
Tol, w.v. Evert Jonk; Jan Smit, 
e.v. Tinie van Vlaanderen; Evert 
Tuijp; Ed Woerlee, e.v. Adri Kok; 
Jannig Tol, w.v. Dolf van der He-
ijde; Jan Kwakman (Plak), e.v. 
Garie Mooijer ; Gerrit de Boer, 
e.v. Geer Karhof; Griet Bond-
Steur, e.v. Dick Bond; Zus Zwart-
hoed, e.v. Cees Kwakman; Thoom 
Tol; Aal Bond (Kouwe), e.v. Jaap 
Schilder (Koster); Jan Kwakman, 
e.v. Miep Kwakman-Schilder ; 
Jaap Butter, e.v. Elizabeth Veer-
man. 
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IN MEMORIAM
13-1-2020   -   13-1-2022 

Tom Bond 
(Sport)

Alweer twee jaar. 
We missen je heel erg. 

Je vrouw Tiny,
Jeroen en Linda

Rozelie
Lex - Cathy - Lindsey

Parochiële Caritas 
Instelling HH Maria 
en Vincentius
Vroeger ook wel genoemd ”Ar-
menbestuur”; de organisatie die 
parochianen in (financiële) nood 
te hulp schoot. Tegenwoordig is 
er gelukkig niet meer de ar-
moede van weleer, maar achter 
menig voordeur is er toch ver-
borgen (finan-
cieel) leed.

De P.C.I. vraagt 
u alert te blij-
ven op zulke si-
tuaties. Kent u 
iemand in uw 
nabijheid die 
aandacht van 
de P.C.I. ver-
dient, attende-
ren ons dan 
hierop. Wij 
gaan dan na hoe 
diegene ‘t best 
geholpen kan 
worden. Dat 
kan variëren 
van advies, tot 
voedselpakket-
ten of tot gif-
ten. Uiterste 
discretie is ver-
zekerd.
$ U kunt con-

tact opnemen 
met één van 
de bestuurs-
leden via de 

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

Voor een warm en waardig afscheid

UITVAARTVERZORGINGUITVAARTVERZORGINGUITVAARTVERZORGING

Stolphoevekerkje
Burgemeester

Kolfschotenplein 1-1A
1131 BN  Volendam

Telefoon 0299-365403
IBAN NL88 INGB 0002015357

www.volendam.protestantsekerk.net

IN MEMORIAM
15-1-2018   -   15-1-2022 

Lieve Edwin, 
alweer 4 jaar uit ons midden. 

Het gemis wordt er 
niet minder om. 

We gaan verder met jou 
in ons hart en 

in onze gedachten. 

Sandra, Marina en Maikel

IN MEMORIAM
14-01-2012   -   14-01-2022

Kees Kras 
(Blark)

10 jaar uit ons midden 
wat vliegt de tijd

je humor, je grappen 
en het mooie spelen

op je mondharmonica 
is een groot gemis

Je vrouw Maart,
Jannig † en Jos
Nico en Astrid
Erik en Erna

IN MEMORIAM 
16-01-2017   -   16-01-2022

Lieve Marian 
Alweer 5 jaar 

een groot gemis 
en de mooie 

herinnering is 
alles wat er nog is 

Familie Schilder

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden

kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.

Zijn stoel is leeg,
zijn stem is sti l.

Wie hem heeft  gekend,
weet wat dat zeggen wil.

Op de lee� ijd van 68 jaar is toch nog onverwachts van ons 
heengegaan, mijn dierbare man, onze lieve vader, schoonvader 
en leuke bappie

Jan Tol  (Jen Bet)
* 15-11-1953   ~   † 07-01-2022

echtgenoot van Garie Tol

      Garie Tol-Tol
      Jack en Anita
          Jenna, Lara
      Geer en Jack
         Lynn, Isa
  
7 januari 2022
H. van der Haarstraat 13
1132 VJ  Volendam

De begrafenis hee�  dinsdag jl. plaatsgevonden op de R.K. 
Begraafplaats te Volendam.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van mede-
leven en de overweldigende belangstelling die wij mochten ont-
vangen � jdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze-
vader, schoonvader en bappie in welke vorm dan ook, bloemen, 
kaarten, gi� en en al het lekkers en eten wat aan de deur is ge-
bracht.

In het bijzonder willen wij bedanken: familie, vrienden, buren en 
kennissen voor alle trouwe bezoeken en steun � jdens zijn ziekte. 
Broer Jan, Jaap en Nel, Tini en Sijmen voor alle uren dat ze Jen 
gezelschap hielden � jdens onze afwezigheid. Tanja, Afra, Cheryl 
en alle andere medewerkers van de Thuiszorg. Verplegend perso-
neel en vrijwilligers van de Gouwzee afdeling ‘t Brijkje. Vrienden 
en vriendinnen van Jack en Geer, fysiotherapeut Peter Tol, Geer, 
Guido, Lenny en alle medewerkers van Uitvaartcentrum Nicode-
mus. Pastoor Stomph, dokter Ifl é, Patricia en iedereen die wij zijn 
vergeten. 
Zij waren voor ons een hele grote steun.

DANKBETUIGING 
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de enorme belang-
stelling na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en (over)bap

 Jaap Butter
Ook bedanken wij pastoor Stomph en Gustaaf Schulz voor de 
mooie mis. Het personeel van Evean, dokter Ridha en dokter 
Hylkema, Peter Tol fysio, Nicodemus, in het bijzonder Geer en 
Christien, familie, vrienden, (oud)buren, kennissen en ieder-
een die Jaap kende van de vis. 

Iedereen die aan ons heeft gedacht via kaarten, Facebook en 
Whatsapp. Maar ook degenen die langskwamen met pannen 
soep, oliebollen, tulbanden, visschalen en giften. En Kees en 
Miranda voor jullie goede zorgen. 
Het was hartverwarmend. 

Familie Butter

Dag lieve bap, 
Bedankt voor alle liefde die wij van jou hebben gekregen. 

Wij zijn blij dat jij onze bap was.
Zoals jij was er maar één. We gaan je missen.  

Rust zacht. 

Eliza, Anna, Jan, Bianca, Dex, Jaap, Sandra, Linsey, Sanne, 
Denise, Jari, Lynn en Stef.

IN MEMORIAM 
16-01-2017   -   16-01-2022

Marianne 
Buijs-Schilder

We missen je elke dag.

Richard, Marcel, Eddy
IN MEMORIAM

Januari 2021  -  Januari 2022

Gré en Thoom
Sterven is verhuizen naar 

het hart van de mensen die 
van jullie houden. 

Daar leven jullie verder. 

Geer

hieronder vermelde telefoon-
nummers.

$ Om ons werk mogelijk te ma-
ken kunt u zich ook opgeven als 
donateur en ons financieel steu-
nen door een bijdrage over te 
maken op onze bankrekening 
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 06-53577504
Banknr:  NL87RABO 0385676212

hartstichting.nl
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Niet alleen de herders bezochten 
het Kind van Bethlehem ook Wij-
zen uit het Oosten bezochten het 
Kind en zijn Moeder. Het licht 
van een ster had hen aangemoe-
digd: “Wij hebben zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om Hem 
te aanbidden”.
Deze zin uit het verhaal van de 
Wijzen uit het Oosten in het Mat-
teüsevangelie (hoofdstuk 2) inspi-
reerde de christelijke gemeen-
schap van Bethlehem tot het 
thema ‘Licht in het duister’ voor 
de internationale Week van gebed 
voor de eenheid van de christe-
nen. Zij hebben ook de inhoude-
lijke voorbereiding verzorgd.
Week van gebed: 16 
t/m 23 januari 2022
Tijdens de Week van gebed voor 
eenheid van christenen 2022 
staan christenen wereldwijd stil 
bij de ster van Bethlehem. Een 
licht dat schijnt in het duister en 
de weg wijst naar Jezus. De ge-
bedsweek vindt plaats van 16 t/m 
23 januari. Door samen te bidden 
ervaren we eenheid. In uw eigen 
omgeving, dorp of stad, maar ook 
wereldwijd. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor ande-
ren door de problemen van de sa-
menleving in de voorbeden een 
plek te geven.

Licht in het duister
Het thema ‘Licht in het duister’ 

verwijst naar de ster van Bethle-
hem, die de Wijzen uit het Oosten 
bij Jezus bracht. Als christenen 
worden we aangemoedigd om ook 
als die ster te zijn en anderen te 
wijzen naar Christus. Onze ver-
deeldheid maakt het echter moei-
lijk om zelf een licht in het duis-
ter te zijn. Daarom is het 
belangrijk om voor eenheid te 
blijven bidden.
Het thema is toepasselijk in deze 
tijd. We leven in een wereld die 
hunkert naar licht in de duister-
nis. De wereldwijde coronapan-
demie en de economische, poli-
tieke en sociale crises die daaruit 
voortvloeien hebben dat eens te 
meer laten zien. 
De ster van Bethlehem nodigt ons 
uit om samen op zoek te gaan naar 
Christus die het licht der wereld 
is. Dat is wat we tijdens deze 
Week van gebed voor eenheid 
doen.

Meer informatie
De jaarlijkse Week van gebed 
voor eenheid wordt in Nederland 
georganiseerd door de Raad van 
Kerken en Missie Nederland.
• www.weekvangebed.nl
Nationaal gebed voor 
vrede en verbinding
Aan de vooravond van de Week 
van gebed voor eenheid vindt op 
zaterdag 15 januari een Nationaal 
Gebed plaats. 

De initiatiefnemers zijn getrof-
fen door de verdeeldheid tussen 
mensen, in geloofsge-meenschap-
pen en de samenleving naar aan-
leiding van de aanhoudende co-
ronacrisis. In het gebed wordt 
God gevraagd om vrede, verbin-
ding, mildheid en eenheid.
In een programma van 20.00 tot 
21.30 uur spreken diverse chris-
telijke vertegenwoordigers een 
gebed uit. Daarnaast wordt er aan 
de hand van persoonlijke verha-
len duidelijk hoe de coronacrisis 
mensen raakt. Het programma is 
live te volgen via www.nationaal-
gebed.nl en wordt verzorgd door 
de EO. Overige initiatiefnemers 
zijn de Protestantse Kerk in Ne-
derland, MissieNederland, Niet 
Alleen, de Raad van Kerken in 
Nederland en Samen Kerk in Ne-
derland.
• www.nationaalgebed.nl
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Buiten spelen in de 
winter moet van-
zelfsprekend wor-
den. Terwijl kinde-
ren in de 
zomermaanden ge-
middeld 17 uur per 
week buiten spe-
len, is dit in de 
koude maanden 
slechts 8 uur per 
week. Daarentegen 
brengen kinderen 
veel meer tijd ach-
ter een schermpje 
door. IVN Natuur-
educatie en kinder-
opvangorganisatie 
Humankind willen 
met de campagne 
‘Hartje Winter’ dit 
tij keren. In de pro-
vincie Noord-Hol-
land doen 385 kinderopvangloca-
ties vanaf maandag 10 januari 
mee met de eerste landelijke edi-
tie.
Buiten spelen in het groen is goed 
voor de motoriek, concentratie en 
gezondheid, zo bewijst weten-
schappelijk onderzoek. Deson-
danks is buiten spelen sterk op 
zijn retour. V
ijftien procent van de kinderen 
speelt überhaupt nooit buiten (on-
derzoek Kantar Public in op-
dracht van Jantje Beton) en in de 
wintermaanden wordt ruim vijf-
tig procent minder buiten ge-
speeld dan in de zomer (onder-
zoek Mulier Instituut). Bijna de 
helft van de kinderen is in de win-
termaanden amper 5 uur per 
week buiten te vinden.

Succesvolle proef
IVN Natuureducatie en kinderop-
vangorganisatie Humankind heb-
ben om die reden de handen in-
eengeslagen en het buitenspeel-
programma ‘Hartje Winter’ ont-
wikkeld. Dit programma, boorde-
vol winterse activiteiten en spel-
letjes buiten, heeft de afgelopen 
drie winters als pilot gedraaid op 
locaties van Humankind. Van-
wege het grote succes wordt het 
nu gratis aangeboden aan alle kin-
derdagverblijven en bso’s in Ne-
derland en daarbuiten, zodat alle 
kinderen in de opvang hiervan 
kunnen profiteren. In heel Neder-
land doen ruim 3700 kinderop-
vanglocaties mee.
‘In de winter is naar buiten gaan 
een extra uitdaging. Het is koud 

en nat, wat de 
drempel verhoogt. 
Maar het is natuur-
lijk wel heel ge-
zond,’ licht Marijke 
Koekkoek, mana-
ger Pedagogiek en 
Kwaliteit van Hu-
manKind het pro-
gramma toe. 
‘Daarom is er echt 
gekozen voor acti-
viteiten waar ieder-
een blij van wordt, 
zoals spelen met de 
wind, schilderen in 
de sneeuw, winters 
koken en verhalen 
vertellen rond een 
kampvuur. De 
boodschap is: naar 
buiten gaan is leuk.’

Sneeuwbaleffect
Vincent van der Veen, program-
mamanager Kind en Natuur bij 
IVN Natuureducatie, onder-
schrijft dit volledig. ‘Kinderen 
zitten helaas steeds meer binnen 
en dan vaak achter een scherm-
pje. Dat is best een treurige con-
statering, want buiten spelen is 
juist zo leuk en goed voor de ont-
wikkeling. We zijn daarom heel 
bij met deze campagne. Het zou 
mooi zijn als het een sneeuwbal-
effect veroorzaakt en nog meer 
kinderopvanglocaties zich aan-
sluiten.’
Het buitenspeelprogramma 
‘Hartje Winter’ loopt van 10 tot en 
met 28 januari 2022.

In koude wintermaanden spelen kinderen maar liefst 50 procent minder buiten

Bijna 400 kinderopvanglocaties in Noord-Holland doen mee 
met landelijke campagne voor buiten spelen in de winter

Huishoudhulp gezocht
Na 39 jaar is mijn hulp in het 
huishouden gestopt. 
Ik ben woonachtig in Amster-
dam-Buitenveldert, twee mi-
nuten van de afslag RAI. 
Heeft iemand interesse voor 
1 á 2 dagen per week? 
Voor meer info kunt u bellen 
naar Ino Zwaaf: 0654798888.

Christengemeente 
Volendam
Geduld/zelfbeersing
Kun jij je een beetje beheersen? 
Heb je zelfbeheersing?
Soms ben je boos, teleurgesteld 
of misschien verslaafd. “Ja, kijk, 
zelfbeheersing is prachtig, hoor, 
maar hoe doe je dat eigenlijk? 
Help!” denk je misschien. Dan 
heb ik het volgende statement 
voor je: ‘Iedereen heeft zelfbe-
heersing, geduld en discipline.’ 
Ook jij.. Je hebt het in je! Je wilt 
zo snel mogelijk geholpen worden 
bij de kassa, maar je kunt jezelf 
beheersen om niet jouw karretje 
tegen de traaaaaggggeeee mijn-
heer voor je te duwen. 
Je bent in een restaurant. Een 
prachtige, grote schaal met sushi 
wordt op de tafel gezet. Je hebt 
ongelooflijk veel trek en je hebt 
er mega veel zin in. Je kunt jezelf 
beheersen. Zonder zelfbeheer-
sing zou je alle sushi’s in één keer 
op je bord zetten. Gods Woord in 
jouw leven is als een mosterd-

zaad. Je moet het planten, water 
geven en geduld hebben. Groei 
kost tijd. Als je dat zaadje steeds 
uit de grond zou halen om te kij-
ken of het al groeit, rem je het 
juist. Het zaadje door elkaar 
schudden en schreeuwen: ‘Groei! 
Ik zeg: ‘GROEI!’… daar gaat het 
niet van groeien. Zo mogen wij 
ons laten voeden met de liefde 
van God. Hem liefhebben is het 
begin van groei in zelfbeheersing 
en geduld. Als je God liefhebt en 
je Hem regelmatig op een dag 
vertelt dat je van Hem houdt, 
geef je de liefde water. Als liefde 
groeit, groeit geduld en zelfbe-
heersing als vanzelf mee. Liefde 
laat alles wat mooi is bloeien in je 
leven. Vanuit liefde voor de per-
soon in de supermarkt voor je bij 
de kassa, zul je hem nooit omver 
duwen met je karretje. Vanuit 
liefde voor jouw tafelgenoten, zul 
je nooit alle sushi’s op jouw bord 
leggen. Zelfbeheersing begint 
met liefhebben,  God liefhebben 
brengt groei in je zelfbeheersing.  
De liefde is geduldig en vriende-
lijk. Liefde denkt altijd het beste 
van een ander en blijft altijd ge-
duldig. De liefde schiet nooit te-
kort en verdwijnt nooit.” (uit 1 
Korintiërs 13: 4-8, BB)
Ik wil je zo graag aanmoedigen. 
Zet je focus op het liefhebben van 
God. Zelfbeheersing groeit dan in 
jouw leven! Want Gods liefde in 
jouw leven geeft je ongekende 
groeikracht.
Gods Zegen.
J. Tuyp

Tovertafel klinkt als iets uit een 
sprookje, maar helaas heeft de 
werkelijkheid niets met een 
sprookje te maken. De Tovertafel 
is een nieuwe uitvinding die als 
doel heeft mensen met dementie 
of verstandelijke beperkingen te 
stimuleren, te laten bewegen, 
maar bovenal om meer plezier uit 
hun leven te laten halen. 
De Tovertafel ziet er grofweg uit 
als een projector. Aan het plafond 
geplaatst boven een echte tafel 
projecteert de Tovertafel interac-
tieve spelletjes die kunnen wor-
den aangepast aan het niveau van 
de spelers. De spelletjes active-
ren en stimuleren niet alleen, 
maar zorgen voor veel plezier bij 
de deelnemers. Bijkomend voor-
deel is dat fysieke beperkingen in 
sommigen gevallen aantoonbaar 
afnemen. De familie Fafiani wil 
graag een Tovertafel kopen voor 
zorginstelling Swaensborgh in 

Monnickendam en is daarom een 
crowdfundingsactie gestart. De 
voornaamste reden is dat de 88- 
jarige moeder van de familie, die 
dementie heeft, sinds kort in 
Swaensborch woont. De verhui-
zing naar deze instelling heeft 
mevrouw Fafiani zo veel goed ge-
daan dat de familie iets terug wil 
doen voor Swaensborch en de be-
woners, door middel van de aan-
koop van een Tovertafel. Hier-
voor is een bedrag van # 8000,00 
nodig. Om dit bedrag bijeen te 
krijgen is een crowdfundingsac-
tie in het leven geroepen. 
Wie wil doneren kan via de web-
site www.pifworld.com zoeken 
naar ‘Een Tovertafel voor Evean 
Swaensborch’ of overmaken naar 
bankrekeningnummer
NL86RABO0319409031 t.n.v. C. 
Fafiani o.v.v. tovertafel Swaens-
borch

Het mooie van herinneringen is,
 dat niemand ze van je af kan nemen, 

want ze blijven in je hart.

De reus is geveld.

Ed Kort

* Andijk, 2 april 1950         † Purmerend, 5 januari 2022

Yvonne
    Bindy

Mark
   Mexx

Paul en Linda
Amber

en verdere familie

Correspondentieadres:
Jan Platstraat 26

1132 HH Volendam

Het afscheid van Ed zal vandaag in besloten kring plaatsvinden.

Uitstel Ad limina
In verband met 
coronasituatie
De Rooms-Katholieke 
bisschoppen van Neder-
land, die eind januari 
2022 op Ad limina be-
zoek zouden gaan naar 
Rome, hebben gevraagd 
om uitstel in verband 
met de coronasituatie in 
Nederland.

Vanwege de coronamaat-
regelen en de onzeker-
heid over de ontwikke-
ling van de omikron 
virusvariant, vinden de 
bisschoppen het niet ver-
antwoord om als groep 
naar Rome te reizen en 
daar in korte tijd meer-
dere bijeenkomsten te 
hebben.
Kardinaal Marc Ouellet, prefect 
van de Congregatie voor de Bis-
schoppen, heeft laten weten ak-
koord te gaan met het verzoek om 
uitstel. Hij begrijpt en onder-
schrijft de redenen die de Neder-
landse bis-schoppen hiervoor 
hebben aangegeven. Hij laat we-
ten dat er naar een nieuwe datum 
zal worden gezocht in overleg 
met de Nederlandse bisschoppen.

De bisschoppen betreuren het dat 
het Ad limina opnieuw moet wor-
den uitgesteld. Een eerdere da-
tum in 2021 werd door het Vati-
caan afgezegd. Nu zijn het de 
Nederlandse bisschoppen die 
aangeven dat onder de huidige 
omstandigheden de reis en het be-
zoek niet goed door kunnen gaan
‘Wij hebben helaas deze beslis-
sing moeten nemen. Maar we hou-
den goede moed dat het op een 

later moment wel door kan gaan 
als de omstandigheden in verband 
met corona gunstiger zijn, zowel 
in Italië als in Nederland. Hope-
lijk kunnen we dan wel als groep 
met minder risico’s samen naar 
Rome reizen en op verantwoorde 
wijze vergaderingen en ontmoe-
tingen hebben’, zegt de voorzitter 
van de bisschoppenconferentie, 
bisschop J. van den Hende.

In de tentoonstelling ‘Geloof in 
Geluk’ in de Sint-Bavokathe-
draal in Haarlem hebben twintig 
deelne-mers hun kijk op ‘geluk’ 
of ‘gelukkig(-zijn)’ gegeven. 
Maar wat betekent geluk of gelo-
ven in geluk voor u, voor jou? 

SamenKerk nodigt je uit om mee 
te doen aan de Geloof in Geluk 
Wedstrijd:
Waarom geloof jij in geluk? Je 
mag zelf bepalen hoe jouw inzen-
ding/werkstuk eruit ziet.

Bijvoorbeeld:
• Schrijf een (kort) verhaal
• Vertel over een (eigen) erva-
ring
• Dicht een gedicht
• Schrijf en zing een lied
• Maak een tekening of schilder
• Maak een foto of een collage
• Maak een TikTok-filmpje
• Of...
Van alle inzendingen kiest de jury 
tien genomineerden. Zij worden 
uitgenodigd voor een speciale 
middag in Haarlem, waar de drie 
winnaars bekend worden ge-
maakt. Naast een mooi prijzen-
pakket worden de inzendingen 
van de winnaars gepubliceerd in 
het eerste nummer van 2022 van 
SamenKerk, maar krijgen ook 

een plek in de tentoonstelling in 
de kathedraal!
De Geloof in Geluk Wedstrijd 
staat open voor alle leeftijden, 
wel of niet gelovig of wel of niet 
woo-nachtig in Noord-Holland. Ie-
dereen is welkom. U kunt indivi-
dueel deelnemen, maar ook als 
groep (parochiële werkgroep, ge-
zin of schoolklas).

Meedoen vóór 14 janu-
ari
Inzendingen (eventueel voorzien 
van een kleine toelichting) moe-
ten uiterlijk 14 januari 2022 bin-
nen zijn (vermeld daarbij uw 
voor- en achternaam, postadres, 
telefoonnummer, e-mailadres en 
leeftijd): Stuur jouw of jullie bij-
drage per post of e-mail:
• Bisdom Haarlem-Amsterdam
Wedstrijd Geloof Geluk
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
• samenkerk@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl
Bekendmaking van de tien geno-
mineerden is op 16 januari 2022.
Uitreiking prijswinnaars (in aan-
wezigheid van alle genomineer-
den) is op vrijdag 21 / zaterdag 22 
januari 2022.

Geloof in Geluk - Wedstrijd
Inzendingen moeten uiterlijk 14 januari binnen zijn!

Ad Limina 2013. foto: Ramon Mangold

Week van 16 t/m 23 januari

Gebedsweek voor eenheid - 
Licht in het duister

Crowdfundingsactie 
voor een Tovertafel 

Kom & Zie - 
Oriëntatie Abdij 
van Egmond
Weekend 21 t/m 23 januari
Van vrijdag 21 t/m zondag 23 ja-
nuari 2022 is er een Kom & Zie 
weekend in de Abdij van Eg-
mond. 
De abdijgemeenschap nodigt jou 
uit om het monastieke pad te ver-
kennen en een weekend met hen 
mee te leven.
Details  wanneer: Weekend van 
21 t/m 23 januari 2022
locatie: Abdij van Egmond
Abdijlaan 26, Egmond-Binnen
telefoon: (072) 506 14 15
e-mail: info@abdijvanegmond.nl
website: www.abdijvanegmond.nl
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Buiten spelen in de 
winter moet van-
zelfsprekend wor-
den. Terwijl kinde-
ren in de 
zomermaanden ge-
middeld 17 uur per 
week buiten spe-
len, is dit in de 
koude maanden 
slechts 8 uur per 
week. Daarentegen 
brengen kinderen 
veel meer tijd ach-
ter een schermpje 
door. IVN Natuur-
educatie en kinder-
opvangorganisatie 
Humankind willen 
met de campagne 
‘Hartje Winter’ dit 
tij keren. In de pro-
vincie Noord-Hol-
land doen 385 kinderopvangloca-
ties vanaf maandag 10 januari 
mee met de eerste landelijke edi-
tie.
Buiten spelen in het groen is goed 
voor de motoriek, concentratie en 
gezondheid, zo bewijst weten-
schappelijk onderzoek. Deson-
danks is buiten spelen sterk op 
zijn retour. V
ijftien procent van de kinderen 
speelt überhaupt nooit buiten (on-
derzoek Kantar Public in op-
dracht van Jantje Beton) en in de 
wintermaanden wordt ruim vijf-
tig procent minder buiten ge-
speeld dan in de zomer (onder-
zoek Mulier Instituut). Bijna de 
helft van de kinderen is in de win-
termaanden amper 5 uur per 
week buiten te vinden.

Succesvolle proef
IVN Natuureducatie en kinderop-
vangorganisatie Humankind heb-
ben om die reden de handen in-
eengeslagen en het buitenspeel-
programma ‘Hartje Winter’ ont-
wikkeld. Dit programma, boorde-
vol winterse activiteiten en spel-
letjes buiten, heeft de afgelopen 
drie winters als pilot gedraaid op 
locaties van Humankind. Van-
wege het grote succes wordt het 
nu gratis aangeboden aan alle kin-
derdagverblijven en bso’s in Ne-
derland en daarbuiten, zodat alle 
kinderen in de opvang hiervan 
kunnen profiteren. In heel Neder-
land doen ruim 3700 kinderop-
vanglocaties mee.
‘In de winter is naar buiten gaan 
een extra uitdaging. Het is koud 

en nat, wat de 
drempel verhoogt. 
Maar het is natuur-
lijk wel heel ge-
zond,’ licht Marijke 
Koekkoek, mana-
ger Pedagogiek en 
Kwaliteit van Hu-
manKind het pro-
gramma toe. 
‘Daarom is er echt 
gekozen voor acti-
viteiten waar ieder-
een blij van wordt, 
zoals spelen met de 
wind, schilderen in 
de sneeuw, winters 
koken en verhalen 
vertellen rond een 
kampvuur. De 
boodschap is: naar 
buiten gaan is leuk.’

Sneeuwbaleffect
Vincent van der Veen, program-
mamanager Kind en Natuur bij 
IVN Natuureducatie, onder-
schrijft dit volledig. ‘Kinderen 
zitten helaas steeds meer binnen 
en dan vaak achter een scherm-
pje. Dat is best een treurige con-
statering, want buiten spelen is 
juist zo leuk en goed voor de ont-
wikkeling. We zijn daarom heel 
bij met deze campagne. Het zou 
mooi zijn als het een sneeuwbal-
effect veroorzaakt en nog meer 
kinderopvanglocaties zich aan-
sluiten.’
Het buitenspeelprogramma 
‘Hartje Winter’ loopt van 10 tot en 
met 28 januari 2022.

In koude wintermaanden spelen kinderen maar liefst 50 procent minder buiten

Bijna 400 kinderopvanglocaties in Noord-Holland doen mee 
met landelijke campagne voor buiten spelen in de winter

Huishoudhulp gezocht
Na 39 jaar is mijn hulp in het 
huishouden gestopt. 
Ik ben woonachtig in Amster-
dam-Buitenveldert, twee mi-
nuten van de afslag RAI. 
Heeft iemand interesse voor 
1 á 2 dagen per week? 
Voor meer info kunt u bellen 
naar Ino Zwaaf: 0654798888.

Christengemeente 
Volendam
Geduld/zelfbeersing
Kun jij je een beetje beheersen? 
Heb je zelfbeheersing?
Soms ben je boos, teleurgesteld 
of misschien verslaafd. “Ja, kijk, 
zelfbeheersing is prachtig, hoor, 
maar hoe doe je dat eigenlijk? 
Help!” denk je misschien. Dan 
heb ik het volgende statement 
voor je: ‘Iedereen heeft zelfbe-
heersing, geduld en discipline.’ 
Ook jij.. Je hebt het in je! Je wilt 
zo snel mogelijk geholpen worden 
bij de kassa, maar je kunt jezelf 
beheersen om niet jouw karretje 
tegen de traaaaaggggeeee mijn-
heer voor je te duwen. 
Je bent in een restaurant. Een 
prachtige, grote schaal met sushi 
wordt op de tafel gezet. Je hebt 
ongelooflijk veel trek en je hebt 
er mega veel zin in. Je kunt jezelf 
beheersen. Zonder zelfbeheer-
sing zou je alle sushi’s in één keer 
op je bord zetten. Gods Woord in 
jouw leven is als een mosterd-

zaad. Je moet het planten, water 
geven en geduld hebben. Groei 
kost tijd. Als je dat zaadje steeds 
uit de grond zou halen om te kij-
ken of het al groeit, rem je het 
juist. Het zaadje door elkaar 
schudden en schreeuwen: ‘Groei! 
Ik zeg: ‘GROEI!’… daar gaat het 
niet van groeien. Zo mogen wij 
ons laten voeden met de liefde 
van God. Hem liefhebben is het 
begin van groei in zelfbeheersing 
en geduld. Als je God liefhebt en 
je Hem regelmatig op een dag 
vertelt dat je van Hem houdt, 
geef je de liefde water. Als liefde 
groeit, groeit geduld en zelfbe-
heersing als vanzelf mee. Liefde 
laat alles wat mooi is bloeien in je 
leven. Vanuit liefde voor de per-
soon in de supermarkt voor je bij 
de kassa, zul je hem nooit omver 
duwen met je karretje. Vanuit 
liefde voor jouw tafelgenoten, zul 
je nooit alle sushi’s op jouw bord 
leggen. Zelfbeheersing begint 
met liefhebben,  God liefhebben 
brengt groei in je zelfbeheersing.  
De liefde is geduldig en vriende-
lijk. Liefde denkt altijd het beste 
van een ander en blijft altijd ge-
duldig. De liefde schiet nooit te-
kort en verdwijnt nooit.” (uit 1 
Korintiërs 13: 4-8, BB)
Ik wil je zo graag aanmoedigen. 
Zet je focus op het liefhebben van 
God. Zelfbeheersing groeit dan in 
jouw leven! Want Gods liefde in 
jouw leven geeft je ongekende 
groeikracht.
Gods Zegen.
J. Tuyp
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Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 10 t/m zondag 16 januari 2022. De AH Bonus-aanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart.  
Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor 2+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 33.34% korting op de totaalprijs. Op=op. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

1+1 
gratis

1+1 
gratis

1+1 
gratis

1+1 
gratis

2+1 
gratis

Knorr wereldgerechten
en mixen
Alle varianten
De actieprijzen variëren van 1.29-5.15

Unox soep in zak 570 ml,
Cup-a-Soup en Good snacks
Alle varianten* 
*M.u.v. voordeelverpakkingen
De actieprijzen variëren van 0.65-3.99

Johma salades 175 gram
Alle varianten, combineren mogelijk
De actieprijzen variëren van 3.98-6.58

Unox rookworst
Alle varianten
De actieprijzen variëren van 1.39-3.95

Hak potten 330-370 gram
en stazakken
Alle varianten
De actieprijzen variëren van 1.35-2.99

Bekijk meer aanbiedingen in de bonusfolder.

Deze acties zijn geldig t/m zondag 16 januari.

De meeste 
en beste 
aanbiedingen!

2.49/3.49

per stuk

Davelaar Odekoeken*

* Alleen verkrijgbaar in de winkel.


