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Een wandeling door 
Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze se-

rie, die terug grijpt naar de histo rie 

van Edam, unieke foto's. Plaats-

genoot Jan Bouwes heeft voor 

u de mooiste beelden bijeen ge-

zocht en op exact dezelfde plaats 

een heden daagse 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!

Edam van eeuw tot eeuw
A N N O  n

D e Bierkade
Deze prachtige sneeuwhut werd in de winter van 1918-1919 gebouwd 
door de jongens die er voor staan. Links bij de ingang Gerrit bij ’t Vuur, 
de latere oprichter van Oud Edam. Daarnaast Hers Gorter, Niek Bouwes, 
bekend geworden als oprichter van het Strandbad en later het Bouwes 
Palace in Zandvoort, en Henk Hesselink. De oudere vrouw naast de 
jongens is mevrouw Lagrand, de oma van Thea Karregat.
Ik heb vroeger ook wel sneeuwhutten gemaakt, maar zo groot als 
deze, nee, en dan nog dat leuke torentje er boven op, waar ook nog 
een jongen zit.
Op de achtergrond de Kaaswaag met rechts nog een oude houten pis-
bak op de hoek van de Kaasmarkt. Hier werd veel gebruik van gemaakt 
door klanten van café Oostindië.
Een ieder die voorbij kwam was welkom om even binnen te kijken, 
hebben de jongens met steentjes op de sneeuwhut geschreven.

A fsch eid A ns M eerman bij K inderdagv erblijf B erend B o tje

“ Ik h eb geno ten v an de kinderen”

Het kinderdagverblijf van Berend Botje aan de Keetzijde gaat een grote 
verandering tegemoet. Hét gezicht van het dagverblijf, Ans Meerman-
Bartels, gaat met vervroegd pensioen. Ruim 19 jaar lang was ze voor 
dag en dauw in de weer met ‘haar’ kinderen. Vanaf 1 januari 2009 is 
haar werk als hoofd van het dagverblijf voorbij. Daarom staat er op 
dinsdag 23 december aanstaande een grote afscheidsreceptie voor haar 
op stapel aan de Keetzijde.

Vanaf de oprichting van het kinder-
dagverblijf was Ans Meerman al 
actief betrokken. Eerst nog onder de 
naam Bolleke, later werd het Kinder-
dagverblijf Berend Botje. Ans Meer-
man: “Ik heb al die jaren gewerkt 
én genoten van de vele ervaringen 
met de kinderen. Het eerste lachje, 
tandje, woordje, traantje. Maar ook 
de uitspraken van de kinderen, hun 

waanzinnige en fantastische ideeën. 
Kinderen maken dat je geniet als je 
met hen werkt en daarbij leer ik ook 
van hen. Ze hebben een heldere reële 
kijk op het leven en nog geen stress. 
Dat ga ik straks zeker missen. Het 
zal even wennen zijn voor mij na 
1 januari, maar ik heb er ook zin. 
Een nieuwe periode breekt aan met 
nieuwe plannen”.

Gerda Kras uit Volendam zal met 
ingang van 1 januari 2009 de werk-
zaamheden van Ans Meerman over-
nemen. “Ik wens het team van me-
dewerkers en Gerda in het bijzonder 
heel veel succes in de toekomst. Voor 
alle kinderen een dikke knuffel en 
heel veel geluk”, aldus Ans.

Afscheidsreceptie
Op 23 december aanstaande is ie-
dereen vanaf 18.30 uur van harte 
welkom om persoonlijk van Ans af-
scheid te nemen. De receptie wordt 
gehouden op het Kinderdagverblijf 
Berend Botje, Keetzijde 18a in 
Edam. U en uw kinderen zijn van 
harte welkom!

! Ans Meerman in actie met ‘haar’ kinderen: “Kinderen maken dat je geniet als je met hen werkt”

Slo o p P iu s X
Eind februari, begin maart zal naar 
aller waarschijnlijkheid gestart 
worden met de sloop van het Pius 
X gebouw aan de Zeestraat in Vo-
lendam. Dat is de planning nu de 
gemeente toestemming verleend 
aan de sloopvergunning.

B u rgerlijke stand
Geboren:
28-11 Emily Maria, d.v. R.J.E. Silven, 
en: P.A.G. Vlak; 03-12 Nena Jane, d.v. 
D.A. Kes, en: C.G. Veerman; 
Getrouwd:
Jonny van den Ham, en: Snezhana 
Aleksandrova Mihaylova;
Overleden:
28-11 Cornelis Mooijer, 92 jaar, w.v. 
H. Kroon; 02-12 Johanna Kuenen, 
82 jaar, w.v. J. Tol;

P ro blemen met           
C ai-mast

Grote technische problemen zor-
gen ervoor dat bepaalde radio- en 
televisiezenders al enige tijd niet te 
beluisteren of te zien zijn. Gemeente-
voorlichter Cor kwakman vertelt dat 
er met man en macht aan gewerkt 
wordt om dit snel op te lossen. “Het 
betreft een gecompliceerde storing. 
We hopen dat deze voor dit (lees: af-
gelopen) weekend opgelost is.”

F ilmh u is E dam               
in kerstsfeer

Donderdag 18 december om 20.15 
uur draait in de Kosterij van de Grote 
Kerk de KerstÞ lm : ‘It’s a Wonderful 
Life’ van Frank Capra (USA 1946).
De Þ lm heeft een tijdloos verhaal, 
fantastisch acteerwerk en sublieme 
regie: een terechte klassieker.
Kosten € 4,-.

O fficië le o pening 
H u mmelh o ek

Aanstaande woensdag 17 december 
houdt peuterspeelzaal de Hummel-
hoek de ofÞ ciële opening van haar 
nieuwe verblijf in welzijnsgebouw 
De Singel.
Genodigden worden verwacht tussen 
17.00 en 18.00 uur.

K o ffieo ch tend E dam 
v o o r mantelz o rgers

Centrum Mantelzorg organiseert 
op vrijdag 19 december voor de 
vierde maal een kofÞ e-inloop voor 
mantelzorgers, in samenwerking 
met W onen Plus Edam/Volendam. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
10.00 – 11.30 uur, locatie Broek-
gouwstraat 2, 1135 EA Edam. 

De bijeenkomst is bedoeld voor men-
sen die langdurig zorg verlenen aan 
een naaste. Onderlinge uitwisseling 
en het delen van ervaringen, onder 
begeleiding van een mantelzorg-
consulente, kan de zorg wat lichter 
maken. Het thema van deze week 
is mantelzorg en zingeving: wat 
maakt dat ik de zorg voor de ander 
vol houdt? Is dat de medemenselijk-
heid, de zorg voor elkaar, is het uit 
respect voor het leven?

Mantelzorg is de langdurige en vaak 
intensieve zorg voor een zieke, ge-
handicapte of psychisch zieke part-
ner, kind, ouder of vriend. Mantel-
zorg wordt vaak met andere taken 
gecombineerd, zoals de zorg voor 
het eigen gezin, een baan of een op-
leiding. Centrum Mantelzorg komt 
graag in contact met de mantelzor-
gers van gemeente Waterland, om 
waar mogelijk hen te steunen in de 
dagelijkse zorgtaken.

Aanmelden: 394573. Voor informa-
tie, ook over het totale aanbod van 
Centrum Mantelzorg, kan ditzelfde 
nummer gebeld worden. 

December slagz in 
A ctie O ndernemers-

v ereniging E dam
Uitslagen 2e trekking:
Ron Kaars  (Edam): keuken beno-
digdheden beschikbaar gesteld door 
De Leuke Keuken
Rick de Graaf  (Edam): verrassing-
pakket beschikbaar gesteld bakkerij 
Kaandorp;
M.Tol (Volendam): ß es wijn be-
schikbaar gesteld door de W ijn en 
Kaaswinkel;
Frans Hoens (Edam): geurenset be-
schikbaar gesteld door drogisterij & 
Parfumerie De Graaf.
U kunt de gewonnen prijzen ophalen 
vanaf dinsdag 16 december bij Into-
fun, Keizersgracht 2 (Open van 10.00 
tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Dinsdags gesloten. Kijk 
ook op www.edam.nl.

A lgemene K y no lo -
genclu b W aterland

Vanaf 6 januari beginnen weer de 
nieuwe gehoorzaamheidsheids-
cursussen voor uw hond  aan de 
westerweg 68a te Purmerend. 

In de leeftijd vanaf 8 weken kan uw 
pup al naar cursus waar veel aandacht 
wordt geschonken aan de socialisatie 
van uw hond.
Tevens start de ringtraining voor 
beginnende en gevorderde showhon-
den en breitensport, agility en ß yball 
voor de balgekke honden.
Inschrijving en info Jose Boerhoop: 
0299-770895 of www.akc-water-
land.nl.


