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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
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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!

Grote technische problem
gen ervoor dat bepaalde ra
televisiezenders al enige tijd
beluisteren of te zien zijn. Gem
voorlichter Cor kwakman ve
er met man en macht aan g
wordt om dit snel op te losse
betreft een gecompliceerde
We hopen dat deze voor dit (
gelopen)weekend opgelost

D e B ierkade
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 pisbak 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.
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Donderdag 18 december om
uur draait in de Kosterij van d
Kerk de KerstÞlm : ‘It’
s a Wo
Life’van Frank Capra (USA
De Þlm heeft een tijdloos v
fantastisch acteerwerk en su
regie: een terechte klassieke
Kosten €4,-.
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Aanstaande woensdag 17de
houdt peuterspeelzaal de H
hoek de ofÞciële opening v
nieuwe verblijf in welzijnsg
De Singel.

