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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!

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
16-01 Stef Cornelis, z.v. C.L. Sombroek, en: A.J. Veerman; 18-01 Tygo,
z.v. L. Kreike, en: B. Oostwal;
Getrouwd:
Igor Raymundus Augusta Leontine
van Laere, en: Albertha Johanna Maria Beukeveld; Antonius Johannes
Vincentius Jozef Trum, en: Francisca
José Blankenzee; Job Johannes Cornelis de Boer, en: Elisabeth Maria
Anna Tol;
Overleden:
10-01 Aagje Sier, 80 jaar, w.v. K.
Steur; 13-01 Gerrit Kaars, 69 jaar,
e.v. W.M. Kool; 15-01 Grietje Veerman, 82 jaar, w.v. C. Jonk; 17-01
Theodorus Maria Schilder, 56 jaar,
e.v. A.C.J. Zwarthoed;

De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
E. Visser, geboren 26 april 1950;
L.W. van der Molen, geboren 1 juni
1983. O.D. Velcheva, geboren 11 augustus 1978; J.A. de Groot, geboren
21 januari 1944; A. Djafari, geboren
9 april 1962;

De Achterhaven

Hier staat het personeel voor een van de werkplaatsen van de Meubelfabriek van J.P. Lansen aan de Achterhaven.
Er waren vroeger meerdere meubelfabrieken in Edam waaronder de broer
van genoemde Lansen, die zijn bedrijf had in de Grote Molensteeg en
niet te vergeten de Meubelfabriek van Both op de hoek van de Breestraat
en de Batumburgerstraat, waar later Herman Pauw zijn werkplaats had
en wat weer later in bezit was van de familie Wassenbergh.
Het bedrijf op de foto had in die tijd zelfs een voetbalelftal. De namen
van deze mensen: staande van links naar rechts: C. Bloodshoofd, Grünbock, Herman Lansen, Tinus Zwemmer, de boekhouder (onbekend),
Evert Tuyp, J. Prumper, K. Bond (de Kouwe), Gerrit Prijs, Jan Koorn,
onbekend en Henk Mulder.
Op de onderste rij weet ik alleen de namen van de tweede persoon (Frans
Langkemper), Cor van Heusden, Maarten de Vries en de laatste twee
zijn waarschijnlijk Volendammers.
Deze foto is genomen omstreeks 1935 en ik hoop dat ik via mijn lezers
de ontbrekende namen alsnog krijg.

Twee Edammer vrijwilligers van
IJsvereniging gemeentelijk onderscheiden
Op zaterdag 16 januari jongstleden heeft burgemeester van Beek
de gemeentelijke bronzen legpenning uitgereik aan Conny Jongh
Visscher-Duinker en Jaap Siebeling, beiden uit Edam.

Michael Moore met
Fragile in jazzclub

Twee veteranen: Michael Vatcher
en Michael Moore en twee jonge
leeuwen uit de Amsterdamse scene:
Clemens van der Feen en Harmen
Fraanje, allemaal actief in veel verschillende ensembles, brengen in Michael Moore’s nieuw groep Fragile
een brede muzikale ervaring samen.
Fragile laat horen hoe die verschillende roots en ervaringen kunnen leiden
tot uiterst dynamische en spannende
jazzavonturen.
In 1986 won Moore de Boy Edgar
Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland voor jazz en impro. Harmen
Fraanje kan nauwelijks meer opkomend talent genoemd worden. De
jonge pianist speelt tot ver over de
grenzen. De keren dat hij in eigen
land speelt zijn schaars. Dat hij nu met
Fragile weer eens naar Edam komt is
derhalve een buitenkansje.

De uitreiking vond plaats tijdens de
feestavond van IJsvereniging Edam
ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het jeugdschaatsen binnen
IJsvereniging Edam. De feestavond
werd gehouden in de Burghwall aan
de Achterhaven 89 in Edam

Michael Moore’s repertoire voor Fragile bestaat voornamelijk uit composities van eigen hand afkomstig uit
de moderne jazz en geïmproviseerde
muziek tradities, met invloeden van
Amerikaanse pop, folk, blues en verschillende wereld muzieksoorten.
Bezetting: Michael More: klarinet
en altsax ; Harmen Fraanje: piano;
Clemens van der Feen: contrabas;
Michael Vatcher: slagwerk.

Conny Jongh Visscher is binnen het
jeugdschaatsen van IJsvereniging
Edam de enige trainer die al 25 jaar
les geeft. Vanaf de start heeft zij de
deelnemers (t/m 12 jaar oud) die tot
de betere schaatsers behoren, de techniek van het schaatsen bijgebracht op
IJsbaan De Meent in Alkmaar.

Aanvang concert, 21.00 uur, zaal open
20.00 uur. Mahogany Hall speelt zich
af in het Strandbadrestaurant Edam
aan de Zeevangszeedijk 7a. Reserveren kan. Bel 0299 372979 of mail
naar k.roskam@hetnet.nl
Toegansprijzen: Leden € 7,50. Niet
leden € 15,-.

Stille kracht
Mevrouw Jongh Visscher is een zeer
gewaardeerde ‘stille’ kracht binnen de IJsvereniging en staat altijd
klaar om hand- en spandiensten te
verrichten op de natuurijsbaan op
de Balkenhaven in Edam alsmede
tijdens jeugdwedstrijden voor de
Edammer basisscholen op de natuurijsbaan. Mw. Jongh Visscher is
tevens medeverantwoordelijk voor
het ophalen van de contributie tijdens
de jaarlijkse deur-tot-deur actie van
de ijsvereniging.
Afscheid na 28 jaar
Jaap Siebeling is 28 jaar lang als
bestuurder betrokken geweest bij

Q Burgemeester Van Beek in een onderonsje met de families Jongh Visscher (l) en Siebeling - foto Cor Kes
IJsvereniging Edam. In december van schaatstoertochten in de omge- Namens de ijsvereniging was Jaap
2009 heeft hij afscheid genomen van ving van Edam. Tevens heeft hij zich Siebeling als starter betrokken bij
de ijsvereniging. Binnen het bestuur binnen de ijsvereniging 20 jaar lang gewestelijke schaatswedstrijden.
stond dhr. Siebeling bekend om zijn ingezet voor het jeugdschaatsen, eerst Met deze bronzen legpenning spreekt
grote betrokkenheid.
als trainer en de laatste acht jaar als het gemeentebestuur zijn waardering
materiaalman en begeleider van de voor mevrouw Jongh Visscher-DuinOnderhoud ijs
deelnemers en trainers.
ker en dhr. Siebeling uit.
De heer Siebeling was tijdens perioden met natuurijs actief betrokken bij
het onderhoud van de natuurijsbaan De gemeente heeft een bezwaar van de eigenaar van de eigenaar van ‘De
op de Balkenhaven in Edam alsmede Beurs, eten en drinken’ tegen een eerder genomen besluit over het niet
was hij namens de ijsvereniging me- toestaan van een klein terras naast het restaurant aan de Keizersgracht afdeverantwoordelijk voor het uitzetten gewezen.

Geen terras bij horecabedrijf Edam

Ambitieuze plannen
Edams Museum

Het Edams Museum heeft plannen
om een zogeheten audiotour te ontwikkelen in verschillende talen. Een
historicus is betrokken om dit ambitieuze plan uit te werken. Realisatie is
afhankelijk van subsidiegevers.
Ook de jeugd wordt meer betrokken
bij het museum. Voor de jeugdtour is
schrijfster Lydia Rood bereid gevonden in aansluiting op haar jeugdboek
over Edam, dat tijdens de stadsfeesten in 2007 uitkwam, een aantrekkelijk feitelijk verhaal over het museum
en de collectie te vertellen.

