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Keurslagerij Taam
beoordeeld met 9!

Jaarlijks vindt er onder leden van de
Vereniging van Keurslagers een product- en bedrijfskeuring plaats. Op
alle onderdelen haalde de Edamse
slager een dikke voldoende met als
eindresultaat een 9! Een mooi resultaat. Gevraagd om een reactie meldt
Johan: “Waarom zou je het met minder moeten doen! We zijn hier elke
dag gemotiveerd om onze klanten
het beste voor te schotelen.”

Pietersbrug

Hij is al weer een jaar weg, maar een
rentree zit er aan te komen! De restauratie van de Pietersbrug is onlangs
aanbesteed voor een bedrag van bijna
€ 70.000,-. In het vroege voorjaar
wordt de brug terug verwacht.

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!

NU in de boekwinkel:
Deel 2 voor de liefhebbers
van Oud Edam

Conciërge RKAV

Een verzoek van Voetbalvereniging
RKAV om met steun van de gemeente een conciërge aan te stellen is door
het gemeentebestuur afgewezen.

Luxe seniorenwoningen Lingerzijde

De gemeente is akkoord met de
grondexploitatieovereenkomst voor
de herontwikkeling van panden aan
de Lingerzijde 35 tot en met 45 en nr.
36. Binnenkort wordt deze ter ondertekening aangeboden aan de ontwikkelaar uit Broek in Waterland. In het
plan zijn parkeervoorzieningen opgenomen aan de Doelenstraat. Hier
verhuurde de gemeente tot voor kort
een stukje grond dat gebruikt werd
als moestuin. Langs de Zuidervesting zullen enkele parkeerplaatsen
worden gerealiseerd.

KVG ledenvergadering

Op 23 januari is de ledenvergadering
in de Burghwall. Naast de agenda met
aandacht voor bestuurlijke zaken is
er weer Bingo met mooie prijzen.
De opbrengst is voor Stichting Melania ontwikkelings samenwerking
tussen Noord en Zuid van vrouwen
voor vrouwen.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00
uur. Taxi R v.d. Waart tel. 368 049.

Het Jan van Wallendalplein, hoek Molensteeg

Deze oude schuur stond op de hoek van het Jan van Wallendalplein en de Molensteeg. Alles wat op deze
foto staat is afgebroken.
Op de plaats van de schuur werd een nieuw huis gebouwd, waar de familie Houtman jaren woonde.
Nico Günther heeft het huis laten verbouwen voor zijn schoonmoeder en later voor zijn dochter.
Het huis is ondertussen ook al weer gesloopt, waarna de huidige woning werd gebouwd. Het oude pand
op de achtergrond was de kruidenierswinkel van Siewers, waar Damclub ‘Ons Genoegen’ eenmaal in de
week damde, wat ik al eerder beschreven heb.
Het bijzondere aan deze foto is dat er een pisbak op het hoekje van de steeg staat en er een bordje aan
de lantaarnpaal hangt waarop staat ‘verboden voor rijwielen en motorvoertuigen van 8 uur tot 22 uur’.
Ik heb van mijn hele leven nog nooit zo’n bord gezien, waarschijnlijk rood wit van kleur en in de vorm
van een klok.

Woningbouwproject In den Veste van start

Als de vorst uit de grond is start HSB Bouw met de bouw van tien woningen aan de Voor- en Achterhaven in Edam. Afgelopen week zijn diverse
bomen verwijderd, waarna het bouwrijp maken echt kan starten.

Dank voor het plaatsen van de
prachtige foto van de brug over
de Noordervesting nabij de Grote
Kerk. Ik wil n.a.v. deze foto toch
nog iets meer vertellen.

Burgerlijke stand

Geboren:
30-12-2012 Roos Johanna Margaretha Jonk d.v R.J.J.M. Jonk en J.G.M.
Tol; 02-01-2013 Curly Christine Cornelia Kemper d.v. C.J.M. Kemper en
I.H.M. Bootsman; 13-01-2013 Lucy
Alida Sharon Zwarthoed d.v. J.N.
Zwarthoed en C.C.M. Sombroek; 1401-2013 Jayden Theodorus Smit z.v.
M.H. Smit en L.W.M. Mooijer;
Getrouwd:
Mark Jacobus Antonius van Mechelen en Annette Elisabeth Antonia
Karregat;
Overleden
02-01-2013 Hilletje Maria de Moes,
96 jaar, w.v. H. Kuiper; 07-01-2013
Johanna Adriana van Lint, 93 jaar,
w.v. N.H. Koekkoek; 08-01-2013
Margaretha Maria Veerman, 77 jaar,
w.v. J.M. Veerman; 29-12-2012 Antje
Spinder, 100 jaar, w.v W. Bruinenberg; 11-01-2013 Maria Catharina
Dieters, 85 jaar; 15-01-2013 Johanna
Apollonia Maria Rentinck, 98 jaar,
w.v. T.A. Schiering
Voornemen tot uitschrijving uit de
gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel 66 van de Wet GBA is een ieder verplicht na verhuizing hiervan
schriftelijk aangifte te doen binnen
vijf dagen na verhuizing. De hierna
genoemde personen hebben verzuimd dit te doen. Daarom zijn wij
op grond van artikel 47 lid 2 van de
Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens voornemens om de
bijhouding van de persoonslijst van
de volgende personen op te schorten
in verband met vertrek naar Land Onbekend. Een dergelijke opschorting
betekent dat u niet meer als ingezetene
in de bevolkingsadministratie van
Edam-Volendam bent geregistreerd.
Dit heeft als direct gevolg dat er met
ingang van de datum van deze brief
geen documenten, zoals een uittreksel
uit de bevolkingsadministratie, paspoort of rijbewijs, meer kunnen worden verstrekt. Het kan ook financiële
consequenties met zich meebrengen
voor bijvoorbeeld de huurtoeslag,
kinderbijslag en wellicht een eventuele uitkering.
D.H.T. Buter, geboren 04-03-1977;
R. Walker, geboren 05-11-1960; F.
Walker, geboren17-11-2010; X. Li,
geboren 31-12-1973; M. Burgstede,
geboren 22-07-1987.

Het Lange Bruggetje

De brug op de foto heette Het Lange
Bruggetje. Dit bruggetje gaf direct
toegang tot het zogeheten Delenpad. Dit pad liep via de weilanden
tot aan het Eerste Meer, dat deel
uitmaakte van een natuurgebiedje
tussen Edam en Warder, genaamd
De Drie Meren.

n Met het nieuwbouwproject wordt de achterzijde van de 120-jarige kerk zichtbaar

Hein Droge verwacht een kleine drie maanden nodig te hebben alvorens de
eerste paal de grond in kan. “Eerst wordt de grond gesaneerd en vindt er
archeologisch onderzoek plaats. IJs en wederdienende worden eind 2013
de woningen opgeleverd.
Aan de Achterhaven komen acht woningen. Aan de Voorhaven twee. Zeven
van de tien zijn inmiddels al verkocht.

Op weg naar het Eerste Meer passeerde je Het Die, een breed stuk
water, dat deel uitmaakte van de
oorspronkelijke IJe. Vanaf Het Die
is, wonder boven wonder, het historische zicht op Edam vanuit het
Noorden al eeuwenlang vrijwel
ongeschonden gebleven. Alleen de
Noordelijke Stadspoort is verdwenen (zie overigens ook de ets van
de kunstenaar J.C. Bander getiteld
Edam, gezien vanaf Het Die.
Na Het Die passeerde je dan de enige
boerderij in het midden van dit gedeelte van De Zeevang en bewoond
door Jan ‘van Niek’ de Boer. Daarna
was het nog ongeveer een twintig
minuten lopen naar het doodlopende
einde van het Delenpad grenzend aan
het Eerste Meer.

n De Die met zicht op Edam - ets van Johannes C. Bander uit 1927 (eigendom K. Roskam)

Wij, en dat waren onder meer Jack
Roskam, Jantje Groot, Sam de Boer
en ondergetekende, waren, als wij
niet op straat voetbalden, vaak in
deze ongerepte polder te vinden.
De Edamse stadsboeren, die dit land
bezaten vonden het niet erg als wij
over hun land zwierven om te vissen, stropen, oude, gezonken bootjes
lichtten om te repareren, eieren zoeken en rietsigaren plukken, temeer
omdat wij niet te beroerd waren
deze boeren op allerlei manieren te

helpen met het hooien, koeien verweiden etc. etc.
De Ruilverkaveling heeft veel veranderd. Het gebied werd ontsloten,
boerderijen bijgebouwd en het Delenpad verdween.
Zo kwam er een einde aan het voor
ons vrije zwerven door dit prachtige gedeelte van de polder De
Zeevang.
Met dank voor plaatsing,
Koos Roskam.

