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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!

Graaf Willemstraat
In de Graaf Willemstraat woonden
vroeger twee boeren naast elkaar
met op de hoek van het Jan van
Wallendalplein de boerderij van
Uitentuis, die later alleen nog een
melkwinkel had. Daarnaast de
boerderij van Henk van Stelling
de Boer. Eerst de stal, dan het
woonhuis met daar weer naast
de winkel met een achtergelegen
slachtplaats.
Op de plaats van de stal werd een
pand neergezet waar van alles werd
gedaan. Onder andere in de oorlog
was hier een gaarkeuken en werd er
ook gezamenlijk met alle slagers uit
Edam en Volendam geslacht; soms
wel zes koeien op een dag.
Ook Henk de Boer stopte als boer
en ging als slager verder. Op deze
foto zijn ze bezig een hooiklamp op
te zetten en ondanks naspeuringen
ben ik er niet achter gekomen wie
er allemaal op deze foto staan.
In ieder geval een paar arbeiders
uit Drente die massaal naar deze
omgeving kwamen en zich voor de
hele zomer verhuurden; de zogenaamde Drentse poepen.
Later werd er eerst een garage gebouwd en in 1967 werd het woonhuis gebouwd. Op de achtergrond
is links nog het oude huis van de
familie Huisink te zien, evenals een
stuk van de schuur van De familie
Kunst en de Frans School.

Een Zwarte Piet op bestelling
Het is weer bijna zo ver! Indien u Zwarte Pieten bij u thuis op bezoek wilt,
dan kunt u ze bestellen via het speciale uitzendbureau in Edam. Met hulp

Burgerlijke sta

Geboren:
03-11 Valentijn Phoenix, z.v
Kroon, en: S.H. Elfferich;
Ondertrouwd:
Youssef Rezzak, en: Tourya O
Getrouwd:
Guillaume Joseph Christia
rion, en: Lisette de Pruyssen
la Woestijne
Oveleden:
30-10 Jacob Cortel, 77 jaar.

Rookbeleid
onder vuur

Aanstaande dinsdag zal bli
horecagelegenheden uit Ed
lendam zich aan de regels
landelijke horecabeleid will
ven houden. Ook in de regio w
onderwerp besproken door ei
van horecagelegenheden. In
Volendam wil men op één lij
wat betreft dit onderwerp.

Nu is het zo dat in verschillen
op bepaalde tijdstippen de as
weer op de bar worden geplaa
bestaan er zogeheten rokers
waar rokers een donatie ins
bestemd voor een mogelijk
voor het geval er controle k

Met name de kleinere cafés
veel rokers onder hun klan
zien hun klandizie teruglope
zijn er rond diverse gelege
klachten gekomen over g
overlast van rokers, die ze
quent buiten het café staan t
(en praten).

Siem Berkhout weer even in Edam

