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In PX vond dinsdagavond 22 september weer een bouwmarkt plaats.

Belangstellend wordt de maquette van de nieuwe woonwijk be-
keken.

Brochures over de te bouwen woningen konden de bezoekers 
meenemen.

Bouwmarkt over Broeckgouw fase 7&8 in PX werd dinsdag 22 
september druk bezocht.

Verschillende nieuwe woningtypes werden gepresenteerd voor 
fase 7&8.

Bouwmarkt over Broeckgouw 
fase 7&8 in PX werd druk bezocht

Vorige week dinsdagavond heeft de 
gemeente Edam-Volendam weer een 
bouwmarkt georganiseerd, waar nieuwe 
woningen en vrije kavels in de Broeck-
gouw zijn gepresenteerd. Dit nieuwe 
verkoopaanbod bestaat uit 19 starters-
woningen in cluster 5 van fase 7&8 en 
4 luxe twee-onder-een-kapwoningen in 
fase 4. De bouwmarkt in Pop- en Cul-
tuurhuis werd van 18.00 tot 20.00 uur 
druk bezocht. Door medewerk(st)ers 
van het Projectbureau de Broeckgouw 
werd de nodige informatie verstrekt en 
hier kon men ook voor vragen terecht. 
Ook wethouder Marisa Kes was aanwe-
zig in PX om vragen te beantwoorden 
van de woningzoekenden en geïnteres-
seerden.

Heel divers woningaanbod
Het aanbod van de 19 starterswoningen is 
zeer divers en bestaat uit 9 starterswonin-
gen aan de buitenrand (ringlaan) en 10 
starterswoningen aan het groene, auto-
vrije binnengebied. De 4 riante twee-on-
der-een-kapwoningen van het type ‘Mi-
chelle’ zijn prachtig gelegen aan de 

Wieringenlaan, in het verlengde van de 
reeds eerder verkochte en opgeleverde 
Michelles. Daarnaast zijn nieuwe vrije 
kavels aan de noordrand van de Broeck-
gouw in verkoop aangeboden. Als koper 
kies je hier zelf de kavelbreedte, vanaf 
een minimum maat. Naast individuele ka-
vels is het op deze locatie mogelijk om 
een kavel voor een twee-onder-een-kap-
woning af te nemen.
Naast het nieuwe verkoopaanbod zijn ook 
de voorlopige informatie en richtprijzen 
van de waterwoningen type ‘Beatrix’ in 
fase 7&8 gepresenteerd. Deze woningen 
worden naar verwachting in 2016 in ver-
koop aangeboden. De prijzen variëren 
van GPO-woningen van # 199.000,-- tot 
2-onder-1-kapwoningen van # 374.000,--.
Veel geïnteresseerden kwamen langs om 
de verschillende brochures van de wonin-
gen en vrije kavels af te halen en om hun 
vragen te stellen aan de medewerkers 
van het projectbureau. De maquette van 
de wijk was wederom een ware trekpleis-
ter.
Naast vragen over het woningaanbod, zijn 
ook ten aanzien van het verkoopbeleid, 
dat binnenkort wijzigt, veel vragen ge-

steld. Ook de onafhankelijk adviseur op 
het gebied van financiering die aanwezig 
was en de verkoopmakelaars hebben vele 
bezoekers kunnen informeren.

Planning
De komende 2 jaar staan er verschillende 
uitgiftes in de Broeckgouw gepland:
$  19 starterwoningen in fase 7&8. Deze 

zijn al eerder aanbesteed en worden sa-
men met vier 2^1-kapwoningen in fase 
4 in verkoop gebracht in het najaar van 
2015.

$  Vrije kavels langs de noordelijke dijk-
zone (fase 7&8), vanaf september 2015 
in verkoop. Hier worden ook kavels 
voor 2^1-kap woningen aangeboden.

$  Grondgebonden starterwoningen in 
deelgebied Keetzijde, naar verwach-
ting vanaf het eerste kwartaal van 2016. 
Hier wordt ook een zestal vrije kavels 
aangeboden.

$  19 ‘waterwoningen’ in fase 7&8, in ver-
koop vanaf het eerste kwartaal van 
2016.

$  Ruim 150 starterwoningen in fase 9&10, 
met verkoop in de periode 2017 – 2019.

VOLENDAMS VERLEDEN
Beseffen we wel goed wat we kwijtraken

Sijmen Tol voor zijn huis Noordeinde 71.
Een prachtige foto van de oud-visser-
man Sijmen Tol, bij ouderen meer be-
kend onder zijn bijnaam ‘Sijmen van 
Jaap van Kleine Sijmen’; hij staat vóór 
zijn woning aan het Noordeinde. Iedere 
dag en dan ook de hele dag geniet hij 
van het geweldige uitzicht dat hij heeft 
op het Markermeer, het gedeelte van het 
IJsselmeer, waar Volendam aan ligt. 
Zijn gordijnen zijn altijd wijd open ge-
schoven en zijn vaste plaats is in het mid-
den voor het raam. Behoudens een ‘mili-
tair uitstapje’ van enkele jaren naar 
Indonesie heeft hij  zijn hele leven op het 
IJsselmeer gevist, maar, zegt hij zelf: ‘De 
zee verveelt nooit. Iedere dag is het weer 
anders’. Sijmen is afgelopen augustus 89 
jaar geworden, maar hij hoopt nog heel 
lang te kunnen genieten. Dan genieten wij 
met hem mee, wanneer we wandelend of 
met de fiets over het Noordeinde gaan. 
Het zal toch niet zo zijn, dat we dit fantas-
tische uitzicht gaan verliezen? Ergens in 
het volgende jaar 2016 wordt een beslis-

sing genomen over de manier, waarop 
men de dijk wil gaan versterken. Als het 
aan het HHNK ligt komt er een vooroever 
met daarachter nog een extra dijk, waarop 
een weg moet komen richting de parkeer-
plaats achter art hotel Spaander. Wan-
neer die plannen doorgang vinden is de 
directe ligging aan het water met dit 
prachtige uitzicht voor ons voorgoed ver-
dwenen. 
Andere ideeën in plaats van 
een vooroever
Sinds enkele maanden is de Zuiderzee-al-
liantie (een samenwerkingsverband van 
actiegroepen uit verschillende plaatsen 
langs het IJsselmeer) in overleg met ver-
schillende instanties, die zich bezig hou-
den met onderzoek naar de mogelijkhe-
den om de dijk te versterken. Zelfs is er 
nu op hoog niveau overleg met het minis-
terie, dat de uiteindelijke beslissing moet 
nemen. Door intensieve studie en samen-
werking met mensen uit de praktijk is 
men tot nieuwe inzichten gekomen. En 

sinds kort liggen er plannen om de dijk-
versterking op een andere manier aan te 
pakken. Niet door de dijken rigoureus te 
versterken, maar door de waterstand in 
het gehele IJsselmeer te reguleren. Feite-
lijk bestaat het IJsselmeer nu uit twee 
grote waterbekkens. Door het plaatsen 
van pompen in zowel de Houtribdijk (de 
dijk tussen Enkhuizen en Lelystad) als in 
de Afsluitdijk kunnen de afzonderlijke 
hoogten van het water in die bekkens wor-
den geregeld. Bij een verwachte hoge 
stand van het water kunnen de pompen in 
werking worden gesteld. In uitzonder-
lijke gevallen kan via de Afsluitdijk het 
teveel aan water gespuid worden in de 
Waddenzee. Behalve dat we daarmee de 
authentieke ligging van de dijken kunnen 
behouden is deze aanpak mogelijk ook 
goedkoper. Behalve de mogelijkheden 
van versterken en beveiligen is men nu 
tevens bezig met het uitrekenen van de 
kosten ervan. Voorlopig vinden de nieuwe 
plannen een goed gehoor; men is er nu op 
het hoogste niveau serieus mee aan de 
slag.  
Met de vriendelijke groeten van Jan 
Schilder ‘Vik’, jan.schilder1@ziggo.nl.

Uitgelicht; Bruce Sudano (usa) 
op AWAM in Edam

Bruce Sudano is een Amerikaanse singer-songwriter, producer 
en arrangeur, die werkte met en schreef voor wereldberoemde 
artiesten als Michael Jackson, Dolly Parton, Reba McEntire en 
zijn in 2012 overleden echtgenote Donna Summer. Omdat Bru-
ce Sudano ’s avonds in Paradiso speelt, net als AWAM hoofdact 
Hollis Brown overigens, wilde hij dit graag combineren met een 
bezoek aan Edam en deelname aan A Walk About Music.
We laten Bruce Sudano optreden op prachtige locaties als de 
Petersburch, de Trouwzaal van het voormalige stadhuis en de 
Vermaning in Edam. Verder komen er nog diverse buitenlandse 
singersongwriters naar Edam! Maar ook mooie Nederlandse ar-
tiesten als Darryl-Ann voorman Jelle Paulusma & Theo Sieben, 
a balladeer, B J Baartman’s Wild Verband, Gerhardt (Beans & 
Fatback) Yorick van Norden, Harold K en een Mystery Guest, 
waarvan we alleen bekend maken dat het hier gaat om een bij-
zondere zangeres!
Wil je deze muzikale wandeling in Edam meemaken, ga dan naar 
de website www.awalkaboutmusic.nl en koop online een kaart 
voor dit unieke evenement.  (tickets kosten 17,50 ex fee). Tic-
kets zijn ook te koop aan de bar in de Harmonie.
AWAM 15 wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rabo-
bank, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Molenaar & Zwarthoed 
Adviseurs, De Stadskrant, Boon Edam, Peter Gorter De echte 
bakker, de Harmonie, Budels en Grimbergen. Verder dankzij de 
25 vrijwilligers en de eigenaren van de locaties. 

Studio Klein vanaf 4 oktober 
terug op LOVE TV 

met o.a. de 3JS en FC Volendam 
trainer Robert Molenaar

Vanaf aanstaande zondag, 4 oktober, is er 
op LOVE TV weer een nieuwe aflevering 
Studio Klein te zien. Hiermee gaat het 
programma haar negende seizoen in. Te 
gast aan tafel in aflevering 178 zijn de 
3JS, FC Volendam trainer Robert Mole-
naar, Het KBO om te vertellen over hun 
activiteiten en de organisatie van de 
Kunstroute 2015. Muziek is er van ‘Van us 
moet je ‘t eh’.(onderwerpen onder voorbe-
houd) Presentatie: Leendert Klein.
Wil je alles weten over het programma en 
de onderwerpen? Of wil je een kijkje ach-
ter de schermen? Bekijk en like onze Stu-
dio Klein Facebookpagina: www.face-
book.com/StudioKleinTV. 
Heeft u de uitzending gemist? Al onze af-
leveringen zijn terug te kijken op: www.
youtube.com/studioklein2

Nieuws van 
VVGV ,,’t Nest”

Onderstaand een 
overzicht van de 
bijzondere activitei-
ten van Vereniging 
Vrijetijdsbesteding 
Gehandicapten Vo-
lendam (V.V.G.V.) 
,,’t Nest” voor de 
maand oktober:
• Zaterdag 3 okto-

ber: Soos.
• Maandag 19 t/m 

vrijdag 23 okto-
ber: Herfstvakan-
tie: club hele week 
gesloten.

NOTEER ALVAST 
IN JE AGENDA:
• Zaterdag 28 no-

vember: Sinter-
klaasfeest in de 
AMVO.

www.vvgv.nl.


