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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam
met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie,
die teruggrijpt naar de historie van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse foto
gemaakt. Wie gedacht had dat er (in
Edam althans) nooit iets is veranderd
komt bedrogen uit!
Wandel mee met Jan Bouwes en
geniet van de korte verhaaltjes en
het unieke fotomateriaal!

Geboren:
15-10 Thomas Mattheus Cornelis,
z.v. T.M.M. Veerman, en: A.N.M.
Smit;
Ondertrouwd:
Marco Frederik Jozef Zwarthoed, en:
Lida Maria Butter; Adriaan Mattheus
Koolwijk, en: Adriana Wilhemina
Grondman;
Getrouwd:
Ian McKeag Brown, en: Hilda de
Groot; Frank Arthur Hoogerbeets,
en: Anke Visser;
Overleden:
16-10 Henri Reinold, 61 jaar, e.v.
L.A. Smit; 17-10 Margaretha Johanna Kok, 76 jaar, w.v. H. de Boer;
19-10 Trijntje Zwarthoed, 103 jaar,
w.v. C. Plat;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven;
R. Weerstand, geboren 29 juni 1982;
S. Ras, geboren 22 oktober 1971.

Openbare Fractievergadering PvdA in
De Singel

Grote Kerkstraat, huidige Mauritspad

Vanaf maandag 1 november vergadert de fractie van de PvdA weer elke
maandag in De Singel. Als je vragen
hebt of als je iets kwijt wil over de politiek in onze gemeente kun je vanaf
20 uur bij ons binnenlopen.

Dat de kademuur toen ook al in slechte staat verkeerde, kun je op deze
tekening goed zien.. Want onder de brug waren er al enkele steunpunten aangebracht tegen instortingsgevaar.
Op deze tekening is goed te zien hoe er vroeger werd gebouwd. Met
vele kleine raampjes en dan nog meestal met glas en lood.

Afgelopen week viel de door Hans
Keijzer geregisseerde voorstelling
‘De overledene’ van de Franse auteur René de Obaldia in de prijzen op
het Amsterdamse eenakterfestival in
theater De Cameleon’. Zowel de publieksprijs als die voor de beste acteur/
actrice ( Shirley Mehilal) werden aan
deze productie toegekend.

Dit is een tekening van de hoek Grote Kerkstraat en het latere Mauritspad. Deze tekening is gemaakt in 1847. Je ziet rechts de brug waar
je overheen ging richting Grote Kerk. Ook was er aan de andere kant
van de brug nog een sluis. Dit water, wat van de Achterhaven naar de
Kaasmarkt liep, werd gedempt in 1878, dus 31 jaar nadat deze tekening gemaakt is.

d’Ye wint publieksen vakjuryprijs
met ‘Kwelling’

Toneelgroep d’Ye heeft vorige week
zaterdag zowel de publieks- als de
vakjuryprijs gewonnen tijdens het
eenakterfestival in de Cameleon
te Amsterdam, waar vier groepen
streden om de eer. De acteurs Paul
van Kaathoven en Simone de Boer,
kijken vol ongeloof naar elkaar.
Ongeloof maakt snel plaats voor
blijdschap.
Regisseur Hans de Jong glundert
tevreden naar zijn spelers. ‘Uitstekend gespeeld, juiste balans in tekst,
perfecte afgepaste emotie en pakkend’ zijn zo de argumenten van de
vakjury. ‘Het is bijzonder dat een
100 jaar oud stuk van Herman Heijermans nog steeds actueel is.’ aldus de vakjury. Het was voor d’Ye
de eerste keer dat zij daar acte de
présence gaven.

Halsketting verloren

Op woensdag 27 oktober verloren in
Edam een halsketting , bestaande uit
gouden sikkelvormige schakels .Wat
zou het geweldig zijn als deze ketting is gevonden. Voor contact kunt
U bellen naar 0299-372543.

Rommelmarkt
Warder

In Sennie’s eetcafé, Warder 128 te
Warder wordt op zondag 7 november
2010 tussen 12.00 en 15.00 uur weer
de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Die dag staan er leuke kramen
met nieuwe en gebruikte goederen
opgesteld, zoals serviesgoed, boeken, sieraden, kleding etc.

Triomf Roesttheater

Sint Maartenviering Edam wordt weer mooi feest!

Donderdag 11 november wordt onvergetelijke avond!
Verwarmende Zumba-les
De vele honderden deelnemers komen in de Grote Kerk weer bijeen,
waar de jeugd (en begeleiding) met
een verkwikkende zumba-les wordt
ontvangen! Sint Maarten laat zich hier
nog één maal zien om zijn levensgeschiedenis en boodschap te berde te
brengen, waarna het evenement even
na half zeven ten einde loopt.

Auto’s weg
Bewoners van het Groenland en het
Nieuwvaartje wordt deze dag gevraagd om de auto even in een andere straat te parkeren tot ongeveer
zeven uur. De stoet wordt begeleid
door brandweer Edam.
Donderdag 11 november. Aanvang
17.30 uur. Verzamelen op Damplein
om 17.15 uur.

Q Vorig jaar liepen een kleine 700 kinderen mee in de stoet

Sinds vorig jaar Toneelgroep d’Ye, Welzijn Edam, kerkgemeente Edam en
enkele vrijwilligers de handen ineen sloegen om de Sint Maartenoptocht in
Edam een nieuw leven te geven, is de organisatie hard aan de slag gegaan
om de ‘vernieuwingsslag’ verder vorm te geven. Besloten is om elk jaar een
andere buurt aan te doen. Buurtbewoners worden vervolgens gevraagd
om mee te helpen en mee te denken. De tocht loopt dit jaar door het Boerenbuurtje waar de deelnemers een sfeervolle ontvangst wacht.
De lampionnentocht in Edam is een
unicum in Noord-Holland. Overal gaan
kinderen langs de deur. In Edam wordt
Sint Maarten, de barmhartige Romein, in gezamenlijkheid herdacht.
Suikertantes
Wanneer om klokslag half zes op
het Damplein de stoet in beweging
wordt gebracht door Sint Maarten in
hoogsteigen persoon wordt de groep
ter hoogte van Primera Hartje Edam in
tweeën gesplitst. Vooraf, bij aanvang,
hebben alle kinderen al een zakje
snoepgoed ontvangen, die gaandeweg

nog twee maal wordt gevuld door de
Suikertantes van d’Ye.

Q De Suikertantes zullen op verschillende plaatsen snoep uitdelen

Feeërieke sfeer
Onderweg vinden op verschillende
plaatsen kleinschalige muzikale
optredens, gedichten en theatrale
uitingen plaats. Op donkere punten
is extra verlichting en aangekomen
in het Boerenbuurtje zullen lampjes,
fakkels, kaarsen en lantaarns voor
een feeërieke, onvergetelijke sfeer
zorgen. Aan beide zijden van het water lopen de twee groepen vervolgens
richting Grote Kerk.

Het bankje op het grindveld nabij de Speeltoren is vorige week door de
gemeente verwijderd. Dit nadat enkele buurtbewoners hun ongenoegen
over het gietijzeren boombankje hadden geuit. Daarbij zou het bankje van
hout moeten zijn.
Het bankje moest het sluitstuk worden van het project om op het terrein
naast de toren de funderingen van de vroegere kerk weer terug te brengen.
Het bankje werd geschonken door een Edamse familie. Maar niet tot blijheid van iedereen, blijkt nu. Een aantal bewoners vond het bankje niet passen. De gemeente was het daar klaarblijkelijk mee eens en heeft de bank
gedemonteerd en verwijderd.

Bankje Speeltoren verwijderd

