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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!

De Bult

Dit is een foto van de Bult, dus geen ansichtkaart. Je ziet hier links de
melkhandel van Willem van der Linden, op de hoek richting Gevangenpoortsteeg. Ik denk dat deze foto zo rond 1935 is genomen.
Rechts nog een klein stukje van de bakkerij van familie De Lange met
daarnaast het dubbele woonhuis, dat Klaas Schone gebruikte als werkplaats om zijn kleine windmolens te maken, die je nog steeds hier en
daar in het open land ziet staan.
Nu is dit gelukkig al jaren weer een woonhuis. Daarnaast een paar kleine
huisjes die gesloopt zijn in opdracht van Jan Medik. Die begon hier een
magazijn en winkel. Op dit moment is dat een kapsalon.
Er staat een man met een transportfiets met een mand voorop het
stuur. Die werd gebruikt door slagers, kruideniers en bakkers om alles
bij je thuis te bezorgen.

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
Kyan Maarten Simon Molenaar, z.v.
M.S.C. Molenaar, en: M. Zwarthoed;
Jenna Margaretha Geertruida Tol,
d.v. J.H.J.M. Tol, en: A.H.M. Veerman; Ali Boumhidi en Chaymae
Oulad Haj Chaib, 27-09-2012
Ondertrouwd:
Albertus Gerardus Johannes Karregat en Martine Maria Margaretha
Petronella Bond;
Getrouwd:
Danny Nicolaas Albertus Berkhout en Irene Afra Cornelia Neels;
Alexander Johannes Smit en Johanna
Elisabeth Maria Veerman
Overleden:
10-10-2012 Hendrik Meulman, 90
jaar, e.v. A.W. Boshuizen; 12-102012 Neeltje Pauws, 92 jaar, e.v. M.
Lof; 15-10-2012 Aaltje Zwarthoed,
88 jaar, w.v. C. Schilder; 17-10-2012
Christiaan Slot, 70 jaar, e.v. E. Valk;
22-10-2012 Trijntje Smit, 89 jaar,
w.v. P.T. Sombroek; 22-10-2012
Ann-Maria Mathys, 52 jaar, e.v. R.P.
van der Spek; 24-10-2012 Simon
Veerman, 93 jaar, w.v. G.Tuip
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.
M.C.J. van Hooren, geb. 1 juni 1989;
H.G. Kruse, geb. 20 juni 1954.

Lokale omroep live aanwezig, zodat iedereen kan meegenieten
Contouren Het Glazen Huis worden zichtbaar! Sint
Maarten Edam ‘back to basic’
De tijd gaat snel en de feestelijke

De laatste jaren is de Sint Maarten lampionnentocht in Edam uitgegroeid
tot een echte lichtprocessie. In de straten waar de tocht langs komt wordt
gevraagd om zoveel mogelijk fakkels, lantaarns, vuurkorven en andersoortige verlichting neer te zetten of op te hangen. Sint Maarten zelf is
aanwezig om de aanwezigen toe te spreken en uit te zwaaien. Al weer
jaren is de Grote Kerk eindpunt van de rit. Daar komt nu verandering
in. Geëindigd wordt op het schoolplein van De Nieuwe School, waar muziek, snoep, chocomelk en glühwein wachten op de deelnemers.

decembermaand komt al dichterbij. In Edam en Volendam begint
men zich bewust te worden van een
op handen zijnde grote actie. Drie
lokaal bekende goede doelen, Cité
des Jeunes , Stichting Alle Beetjes
Helpen en Werkgroep Sunshine
House, hebben de handen ineen
geslagen om met elkaar kinderen
aan de andere kant van de wereld
zicht te geven op een toekomst.
Dit gebeurt via een unieke actie:
het Glazen Huis Edam-Volendam,
dat van 21 t/m 24 december zal
verschijnen in de Grote Kerk van
Edam. Vier dagen lang zullen hier
diverse activiteiten plaats hebben
waarvan ook live verslag wordt
gedaan op radio en tv.
Cité des Jeunes van pater Dick Zwarthoed zorgt in de Democratische Republiek Congo dat straatjongeren een
vak kunnen leren op zijn technische
school. Stichting Alle Beetjes Helpen
ijvert voor scholing en schoolspullen
van kansarme kinderen in Sumatra
Indonesie. Sunshine House ondersteunt een Aidsweeshuis van ongeveer 40 kinderen om hen van eten,
kleding, scholing en medicijnen te
voorzien.
Gestaag stromen de aanmeldingen
voor deelname binnen. Zo heeft Kees
Tol Glas aangeboden het glas te leveren en de leerlingen van SG de Triade
te helpen dit bijzondere huis te bouwen in de Grote Kerk van Edam. De
overige benodigde materialen zoals
de glasprofielen worden gesponsord
door Boon Edam. De LOVE televisie is meer dan enthousiast bezig om
straks de live uitzendingen vanuit het
Glazen Huis te verzorgen.
Meer enthousiaste deelnemers

Ook nieuw is het gegeven dat de lokale omroep Love via de radio (en daarmee ook te beluisteren op de tv) aanwezig is in en rond de stoet. De sfeerimpressie wordt afgewisseld met korte interviews en veel Sint Maartenliedjes.

n Freek Tol in de werkplaats van Boon Edam bij Glazen Huis in aanbouw

Minstens zo overweldigend zijn
de aanmeldingen van scholen en
verenigingen die een sponsoractie
op touw zetten of een optreden verzorgen. Musicalvereniging de Toverbal
heeft als eerste zijn medewerking
aangeboden in de vorm van een optreden. Toneelvereniging de Ye besloot
spontaan mee te doen na het eerste
bericht in de plaatselijke kranten. De
Nieuwe School in Edam bedenkt nog
een actie, maar doet zeker mee. AV
Edam gaat zich ondanks alle drukke
eigen bezigheden ook voor deze actie
inzetten. IJsvereniging Edam wil met
de jonge schaatsers een actie houden
en ook EVC heeft toegezegd te zullen
proberen een bijdrage te leveren.
Het populaire Volendamse koor Forever Young heeft beloofd acte de
présence te geven evenals het net zo
populaire Nieuwe Koor uit Volendam. “We hopen dat zij andere koren
hiermee stimuleren om eveneens mee

De route loopt zondag 11 november als volgt: verzamelen vanaf 17.00
uur, waarna de stoet vanaf het Damplein om exact 17.30 uur vertrekt over
de Keizersgracht, Kleine Kerkstraat, Molensteeg, Jan van Wallendalplein,
Graaf Willemstraat, Kaasmarkt, Mauritspad, Grote Kerkstraat, Grote Molensteeg, Nieuwvaartje, Groenland, Dwars Jonkerlaantje, Jonkerlaantje,
Noorderstraat, Tuinierspad, Achterhaven met als eindbestemming De Nieuwe
School, waar de deelnemers vrij zijn om weer huiswaarts te keren.

te doen. Dansschool La Danse blijft
ook niet achter en organiseert een
prachtige dansuitvoering. Natuurlijk
is de bandcoaching van de PX ook
weer van de partij na de succesvolle
optredens in de Grote Kerk eind september,” vertelt Ella Aberson, een van
de initiatiefnemers.
Wie sluit zich nog meer aan en doet
ook mee? Zo kunnen we er samen,
Volendammers en Edammers, een
groot succes van maken zodat we
kinderen , voor wie het leven een dagelijks gevecht is, een brede glimlach
kunnen geven.
Alle hulp welkom
Er hebben zich al meerdere vrijwilligers opgegeven die deze vier dagen
mee willen helpen om alles goed te
laten verlopen en tot een groot succes te maken. Wilt u hier ook aan
meewerken? Geef u dan op via gla-

zenhuisedamvolendam@gmail.
com Alle hulp is welkom!

n De jonge vioolleerlingen van Hermien Rondeel zijn dit jaar weer aanwezig

Buurtbewoners wordt gevraagd om voor zoveel mogelijk sfeer te zorgen.
Op diverse punten langs de route zal livemuziek gebracht worden en wordt
gratis snoep uitgedeeld door de Suikertantes van toneelvereniging d’Ye.
Voor de warme chocolademelk en de glühwein wordt een vergoeding gevraagd. Wie Sint Maarten muziek wil downloaden om het vervolgens te
draaien via de eigen geluidsinstallatie (boxen buiten plaatsen!) kan dat via
facebook. Type in Sint Maarten Edam.

