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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!

Het Tramplein

Zo was de situatie van het Tramplein van Edam van omstreeks 1935.
Links een brede vaart die langs de huidige Molenwerf doorliep tot aan
het pompstation van Frikkee. Daarnaast het fietspad en als je door
wilde fietsen naar Oosthuizen moest je rechtsaf en gelijk links richting
de brug.
Op de achtergrond de huizen die in 1962 gesloopt werden om de huidige snelweg aan te leggen. In het grote huis links woonde de directeur
van de Ambachtschool, de heer Oomen, met daarnaast het kleine huis
van Nieuwenhuis en op de hoek de sigarenwinkel van de familie Kraai.
Met helemaal rechtsachter de Trambrug het café van Oorbeek.
Het was een driehoekig plantsoen met de naam van Edam in het
groen. En als je vanaf de Schepenmakersdijk naar Purmerend wilde,
ging je rechtdoor en voor de brug rechtsaf. Later werd dit het Egbert
Sneidersplein, genoemd naar de Edamse verzetsheld. Hier kwam het
oorlogsmonument.

Renovatie bordes lijkt te lukken! Sint komt alsnog!

Plak een welkomstposter voor het raam!

Gemeentevoorlichter Cor Kwakman meldt opgelucht dat Sint
Nicolaas alsnog naar Edam lijkt
te komen. Het oude bordes van
het Edamse stadhuis was vervallen en is gerenoveerd. Alleen de
hardstenen traptreden zijn nog
niet teruggekeerd. Gelukkig komt
alles op tijd af, vertelt de gemeentelijke woordvoerder namens burgemeester Van Beek.

Op zaterdag 17 november opent
Café De Harmonie van 15.00 tot
17.00 uur zijn deuren voor een
informatieve bijeenkomst, georganiseerd door Mary Willemsen
en Eveline Joppe. Zij informeren
je graag over een uniek en nieuw
gezondheidsproduct en de financiële voordelen daarvan.

Om de Sint alsnog over te halen zijn
alle Edammers massaal gevraagd om
een welkomstposter te downloaden
van website www.sinterklaasedam.
nl met daarop de boodschap ‘Sinterklaas: Edam kan niet zonder U!’
Inmiddels zijn alle Edamse basisscholen ingeschakeld om deze boodschap uit te dragen.

Samenzang
Burgemeester Van Beek en zijn
vrouw verwelkomen het gezelschap

Burgerlijke stand

Getrouwd:
Jacobus Everardus Maria Tol en Elisabeth Geertruida Maria de Haan
Ondertrouwd:
Jacobus Ravensbergen en Katarina
Popović; Jacobus Gerardus Maria
Verhoeven en Catharina Maria Sta
van Uiter; Ingmar Lars van Mazijk en
Maria Wolters; Theodorus Cornelis
Jozef Hoekstra en Saskia Geertruida
Elisabeth Tuijp;
Overleden:
28-10-2012 Cornelis Tol, 79 jaar
e.v C.J. Jongert; 29-10-2012 Cornelis Maria Mooijer, 81 jaar w.v. M.
Karregat; 29-10-2012 Jacob van der
Spek, 77 jaar e.v. M. Kamminga;
31-10-2012 Geertruida Floors, 96
jaar w.v. J. Leuvelink; 02-11-2012
Johannes Antonius Buijs, 79 jaar
e.v. M.J. Kwakman; 04-11-2012
Gerrigje Joukje Boelhouwer, 41 jaar
e.v. E. Kuiper; 06-11-2012 Louwrens Tuip, 84 jaar w.v. P. Steur; 0711-2012 Huibertje de Boer, 88 jaar
w.v. C. de Boer;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de
gemeentelijke basisadministratie
staan ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekentdat zij
daardoor formeel niet meer op dat
adres staan ingeschreven.
K. Gjesdahl, geboren 24 februari
1967 Datum uitschrijving 30 augustus 2012
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken bij
het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes
weken en vangt aan één dag na de
datum van het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten
de naam en het adres van de indiener,
de datum en een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven
waarom hij of zij het niet eens is met
het besluit. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan burgemeester en
wethouders van Edam-Volendam,
Postbus 180, 1130 AD Volendam.

Informatiebijeenkomst
health & Wealth

In eerste instantie meldde Sint Nicolaas dat hij de kaasstad aan zich
voorbij moest laten gaan. Dit terwijl
het bestuur van de mooiste intocht
van ons land juist alles op alles heeft
gezet om deze op zondag 18 november om 14.00 uur rond te krijgen.

Route
Als alles volgens planning verloopt
komt Sint Nicolaas om 14.00 uur
aan bij de Kettingbrug, waarna via
de Nieuwehaven langzaam doorgevaren wordt richting Schepenmakersdijk. Hier wacht de koets. Deze
brengt Sinterklaas langs de Lingerzijde, Kleine Kerkstraat Spuistraat, Nieuwehaven, Hoogstraat en
Damplein.
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n Kinderen van de Nieuwe School, groep 1 en 2, met het raamaffiche waarmee de Sint alsnog overgehaald moet worden te komen

op het vernieuwde bordes. Waarna
het om ongeveer 15.15 uur tijd is
voor enkele Sinterklaasliedjes.
Kinderen van De Toverbal en leden
van het Koninklijk Edams Fanfarekorps, Drumband en Showgroep
Edam zijn uiteraard ook van de partij
om er samen met de Pepernotenband
één groot feest van te maken.
Auto’s weg
Aan bewoners wordt gevraagd om
het centrum van Edam autovrij te
maken voor deze middag.

In de brandweer kazerne is een
EHBO-post ingericht voor eventuele
calamiteiten.
Receptie in de Harmonie
Vanaf maandag 19 november kunt u
bij Primera Hartje Edam gratis kaartjes (met tijdsvermelding) halen voor
de receptie van Sinterklaas die op zaterdag 24 november zal plaatsvinden
in café de Harmonie, Voorhaven 92.
In het sfeervolle eeuwenoude café
ontvangt de Sint en enkele Pieten
uw kind.

Schoen zetten Grote Kerk
Weer een week later kunnen kinderen in de Grote Kerk de schoen zetten. Vrijdag 23 november is in de
namiddag de kerk open. Zaterdag
24 november kan ’s morgens de rijkelijk gevulde schoen weer worden
opgehaald.
Uitzendbureau
Het Zwarte Pieten Uitzendbureau is
actief vanaf 23 november tot en met
4 december. Contact: pietenburo@toverbal.net of 0653 868/781362 628.

Wil je je eigen gezondheid en die
van je dierbaren verbeteren? Wil
je de crisis ontwijken en je eigen
financiële situatie verbeteren? Wil
je meeliften in een groeiende wellnessbranche?
Wil je je verbinden aan een geweldig,
uniek gezondheidsproduct, op basis
van natuurlijke ingrediënten? Wil
je je eigen business uitbreiden met
een nieuw product? Wil je, zonder
investeringen, vanuit huis werken
en je eigen tijd indelen?
Kom dan langs op zaterdag 17 november, Café De Harmonie, Voorhaven 94 Edam, van 15.00 tot 17.00
uur. Graag aanmelden bij Mary Willemsen, email: marywillemsen@
kpnmail.nl of Eveline Joppe, email:
eveline2005@live.nl

