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Nabij de sluis van Edam deze afrit naar het fiets/wandelpad in 
De Broeckgouw.

Een geasfalteerd pad is aangelegd in het natuurpark van De 
Broeckgouw.

Onze gemeente krijgt er een prachtig 
mooi recreatiegebied bij, namelijk aan 
de rand van de nieuwe woonwijk in De 
Broeckgouw. De grondwerkzaamheden 
zijn hier nog in volle gang en binnen af-
zienbare tijd kan er volop gerecreëerd 
worden in dit Natuurpark. Verschil-
lende soorten bruggen zijn er geplaatst 
over de sloten, vijvers en waterpartijen. 

Via diverse paden kan men het natuur-
park bereiken via bruggen. In Edam via 
de Molenbuurt en over een afrit bij de 
sluis aan de Keetzijde. In Volendam van-
uit de Jan Steenstraat en via verschil-
lende paden vanuit De Broeckgouw tus-
sen en langs de villa’s door aan de Nieuwe 
Dieplaan. 
Over de geasfalteerde paden kan men 
fietsen en wandelen en er is een prachtig 
uitzicht op de omgeving. Na de winter zal 
de beplanting plaatsvinden van dit na-
tuurpark. Het park kan nu al een fraaie 
aanwinst genoemd worden. Voor de wan-
delaars en fietsers is er zo een mooie ont-
sluiting gekomen van de nieuwe woon-
wijk. Aan de rand van de Keetzijde en 
naast de vroegere vuilnisbelt van de ge-
meente komt nog een fase van De Broeck-
gouw die bebouwd gaat worden. De 
nieuwe ruim opgezette woonwijk krijgt zo 
steeds meer vorm.Ongetwijfeld zal dit een mooi gebied worden om te recreëren.

Pad door toekomstig 
natuurpark reeds opengesteld

Spandoek van het fanfarecorps bij de rotonde aan de Heideweg/Zeddeweg.

Vorige week is bij de rotonde aan de 
Heideweg/Zeddeweg een groot opval-
lend spandoek opgehangen van het Vo-
lendams Fanfarecorps “Wilhelmina”. 
Hiermee wordt reclame gemaakt voor 
het aankomende Nieuwjaarsconcert op 
zondag 18 januari in PX. De aanvang 
van dit corpsoptreden is om 15.30 uur. 
Fanfarecorps Wilhelmina in 
concert
Op zondag 18 januari 2015 geeft Fanfare-
corps Wilhelmina Volendam weer haar 
jaarlijkse nieuwjaarsconcert, tevens do-
nateursconcert. Dit jaar is besloten geen 
gastact uit te nodigen, maar om het con-
cert geheel door het fanfarecorps in te 
laten vullen. Naast het fanfarecorps als 
geheel, zullen een aantal ensembles en 

combo’s met een kleinere bezetting een 
aantal verrassende stukken spelen. 
Wel is er een soort van voorprogramma. 
Het Tamboercorps Volendam zal het con-
cert namelijk openen met een aantal spec-
taculaire slagwerknummers. Hierin wor-
den ze bijgestaan door het melodische 
slagwerkgedeelte van de drumband van 
Olympia Con Brio uit Monnickendam.
Kortom, een superleuke muziekmiddag 
die je zeker niet mag missen!!
Het concert vindt plaats in de PX in Vo-
lendam. Aanvang is 16.00 uur. Zaal open 
om 15.30 uur. Kaarten zijn aan de deur 
verkrijgbaar à # 7,50 (donateurs krijgen 
kaarten gratis toegestuurd). Zorg dat u 
erbij bent! 
Meer informatie is te vinden en verkrijg-
baar via www.fanfarewilhelminavolen-
dam.nl

Fanfarecorps maakt reclame 
voor Nieuwjaarsconcert

De tamboers werken mee aan het concert van het Fanfarecorps in PX.

Speciaal event!
10 Januari wordt er in De Fietsschuur 6 
uur lang gefietst tegen kanker. 6 uur lang 
staan er 30 Tacx Boosters (het trainings-
apparaat waar je jouw fiets in zet) klaar 
waarmee wij zoveel mogelijk geld willen 
inzamelen voor het Huis aan het Water in 
Katwoude. 
Fiets ook mee voor dit prachtige doel  en 
claim minimaal een uur (à # 15,--). Het 
enige wat je nodig hebt is je eigen (race, 
sport of mtb-) fiets, wat doorzettingsver-
mogen en natuurlijk zoveel mogelijk 
sponsorgeld. Wij zorgen voor goede coa-
ches, lekkere muziek, mooie (fiets-)films, 
sportdrank en nog veel meer zodat je een 
aantal uren heerlijk kunt fietsen. Elke 

twee uur zit er een verse trainer op het 
podium. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
oud-wereldkampioen Danny Nelissen! 
Als je een beetje fanatieke fietser bent, 
wil je dat natuurlijk niet missen!

Over Huis aan het Water
Bij het Huis aan het Water kan iedereen 
terecht die te maken heeft (of heeft ge-
had) met kanker. Patiënten, partners van 
patiënten, familie en vrienden. Het is een 
prachtig huis met uitzicht over de Gouw-
zee. De ideale plek om het hoofd vrij te 
maken, tot rust te komen, de balans terug 
te vinden of juist samen dingen te doen. 
Huis aan het Water is een centrum zonder 
winstoogmerk, bestaande uit een inloop-

huis en een professionele afdeling.
Voor het inloophuis bestaat geen regu-
liere financiering. Het is dus afhankelijk 
van de  bijdragen van fondsen en vrien-
den van de stichting, sponsorgelden, 
huurinkomsten en donaties. Het inloop-
huis draait volledig op vrijwilligers. 

Over de Fietsschuur
Sinds 1 november van dit jaar is de eerste 
fietsschuur van Nederland een feit. De 
Fietsschuur staat voor indoortrainen op 
je eigen fiets. In een simpele boeren-
schuur. Maar wel onder deskundige lei-
ding. En ideaal voor als het buiten niet 
echt lekker fietsweer is. De Fietsschuur 
is laagdrempelig, betaalbaar en toeganke-
lijk voor iedereen met een race- of mtb-
fiets. 
Trainen in de Fietsschuur vormt boven-
dien de ideale voorbereiding op het ko-
mende fietsseizoen. Geen drie kwartier 
keihard spinnen op een spinningbike, 
maar 2,5 uur verantwoord duurtrainen 
om je lichaam optimaal te prepareren 
voor lange tochten en pittige beklimmin-
gen.

Wie kan er meedoen?
Iedereen met een eigen (of geleende) race 
of mtb-fiets. We streven ernaar dat er in 
het eerste uur zoveel mogelijk jonge fiet-
sers (van 10-16 jaar) deelnemen. Maar 
schrijf je hoe dan ook z.s.m. in want er 
zijn (op dit moment) maar 30 plekken per 
uur beschikbaar. 

Wat kost het?
Om een uur te kunnen fietsen in de Fiets-
schuur moet je minimaal 15 euro aan 
sponsorgeld inbrengen. Maar we willen 
natuurlijk zo veel mogelijk geld ophalen 
voor het Huis aan het Water. Dus maak 
een rondgang in je familie en vrienden-
kring en vraag of ze met gulle hand willen 
geven! Ze zijn bovendien allemaal van 
harte welkom om langs te komen en jou te 
komen aanmoedigen. En ook zij hoeven 
zich niet te vervelen want we zorgen voor 
genoeg vertier, informatiestands, muziek 
en horeca  inclusief hartverwarmende 
glühwein!
Kijk voor meer informatie op de site 
www.defietsschuur.nl of meld je direct 
aan via mail@defietsschuur.nl. Ook vind 
je op onze facebookpagina de meest actu-
ele informatie. 

De Fietsschuur zet zich in voor het Huis aan het Water 10 januari van 10.00 tot 16.00 uur

Indoorfietsmarathon in De Fietsschuur op de Oosterweg E 18 Edam

Wandelnieuws
Zondag 11 januari: 
Verenigingswandeling
Graag nodigen wij u uit voor de mooie 
verenigingswandeling Warder/Etersheim 
op zondag 11 januari a.s.! De volledige 
route is er één van 25 km, maar er is ook 
een kortere route (ongeveer 15 km) be-
schikbaar. We vertrekken om 8.30 uur bij 
Sporthal Opperdam aan de Heideweg te 
Volendam en lopen eerst naar Edam en 
vervolgens via Middelie naar het prach-
tige Warder, met als verste punt van de 
wandeling (alleen de 25 km route) het 
plaatsje Etersheim. Daar aangekomen 
komt de geur van de heerlijke vers gebak-
ken appeltaart ons vanzelf tegemoet, u 
begrijpt het al: tijd voor een rustpauze 
midden in de polder aan het Markermeer 
bij Bezoekerscentrum De Breek! Na deze 
heerlijke ‘breek’ lopen we via de andere 
kant (IJsselmeerdijk) weer terug naar 
Volendam. De 15 km lopers komen niet 
langs het bezoekerscentrum in Eters-
heim! Zijn slaan eerder af, en lopen via 
Warder terug naar Edam / Volendam. 
Voor meer details over de route: www.
nloopie.nl. Meedoen aan deze wandeltocht 
is gratis en ook niet-leden zijn uiteraard 
van harte welkom! Dus tot 11 januari! 
Met vriendelijke groeten, het bestuur van 
‘n Loopie Volendam
16 januari: algemene leden-
vergadering ‘n loopie met na 
afloop lezing over het Pieter-
pad (ook voor niet-leden)
Graag nodigen wij al onze leden uit voor 
onze algemene ledenvergadering, oftewel 
de jaarvergadering. Het belooft een zeer 
boeiende avond te worden, met o.a. infor-
matie over de fusie tussen de NWB en de 
KNBLO. Ook zal worden gesproken over 
de organisatie van wederom... een esta-
fette wandeltocht!! 
Met als klap op de vuurpijl een super pre-
sentatie na afloop van de vergadering; 
deze keer zal de heer Wim van der Ende 
een lezing geven over het bekende Pieter-
pad! E.e.a. wordt opgefleurd met foto’s 
van hem. Wim is een van de makers van 
het Pieterpad en tevens auteur en foto-
graaf van de Pieterpadgidsen. Dichterbij 
kun je het niet krijgen! Het Pieterpad van 
Pieterburen in Groningen naar de Pie-
tersberg in Zuid-Limburg, wordt jaarlijks 
door duizenden wandelaars, geheel of ge-
deeltelijk gelopen. Wilt u meer van deze 
fantastische wandelroute weten, of wilt u 
herinneringen ophalen van eerdere Pie-
terpad-wandelingen, dan is hier uw kans. 
De vergadering zélf vangt aan om 20.00 
uur en vanwege organisatorische redenen 
dienen geïnteresseerden in de lezing 
reeds vanaf dat tijdstip (20.00 uur) 
aanwezig te zijn. Indien u geen regelma-
tige bezoeker bent van onze jaarvergade-
ringen, dan het verzoek om uw komst te 
melden via: secretaris@nloopie.nl of re-
dactie@nloopie.nl 
Datum: vrijdag 16 januari 2015; aanvang 
vergadering: 20.00 uur (met koffie); start 
lezing: iets na 21.00 uur. 
Plaats: ‘De Schemerpit’, de kantine van de 
tafeltennisvereniging, Westerven 43. 
Wij verwelkomen u graag met een kopje 
koffie en cake. 
Graag tot 16 januari, met vriendelijke 
groeten, het bestuur van ‘n Loopie. 

slankOer
Waarom zij wel en ik niet

Bestel Oerslank bij de boekhandel 
of via de website www.oerslank.nu

Lezing
door 

Yvonne 
van Stigt

10/01/2015
Zaal Jozef
Sint Jozefstraat 2
1131 DX Volendam
Zaal open 13.00u 
Aanvang 13.30u
Entree € 10,00
Inschrijven www.oerslank.nu

Yvonne van Stigt

Ga nooit weg zonder…
Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.

Wat je ’s morgens hebt verlaten,
kan er ’s avonds niet meer zijn.

Toon Hermans

morgen zijn we 
er nog dichterbij

iedereen verdient een morgen


