
De Stadskrant - 10 december 2012 pagina 11 anno ■

Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

Edam van eeuw tot eeuw

Het Achterom (Boerenverdriet)
Zo’n mooie ansichtkaart als deze wordt vandaag de dag niet meer ge-
maakt. Het is in mijn ogen echt bijzonder! 

Dit noemde ze het ‘het Achterom’, omdat dit een klein stukje van het 
riviertje de IJe is waaraan Edam haar naam te danken heeft. 

Dit riviertje kwam bij de Noorderbrug Edam binnen en via de Kaas-
markt liep het achterom de Speeltoren, richting het Dienaarssluisje naar 
Volendam. Daar mondde het uit in de voormalige Zuiderzee.

Er ligt een grote tjalk bij de werf en je kijkt zo tegen de achtergevel van 
het huis aan de Bult, waar nu de familie Hooijberg woont.

Presentatie dvd ‘Kronieken Edam’

Donderdag 13 december om 16.00 uur zal schrijfster Lydia Rood uit 
handen van Frans Kuiper, voorzitter van het Edam Museum, een eer-
ste exemplaar van de dvd ‘Kronieken Edam’ overhandigd krijgen. De 
presentatie vindt plaats in het raadhuis aan het Damplein.

De dvd bevat bijzondere verhalen, 
impressies en onthullingen uit het 
Edams Museum. Het is een zoek-
tocht geworden naar de bijzondere 
verhalen achter de objecten in het 

museum. Er zijn ook onthullingen 
en ontdekkingen, zoals een aantal 
bijzondere graven in de Grote Kerk, 
die een directe relatie met objecten in 
het museum blijken te hebben.

Primeur
En er is zelfs een primeur: een niet 
eerder bekend document, in relatie 
tot Michiel de Ruyter, is in de archie-
ven naar boven gekomen.

Koninklijke aandacht
Een aantal objecten in het museum 
staat garant voor een verhaal of ge-
schiedenis. Zo is er natuurlijk het 
pronkstuk van het museum: het schil-
derij van Trijntje Kever, die met haar 
extreme lengte op de kermissen in het 
hele land werd getoond en zelfs op 
koninklijk bezoek kon rekenen.

Sfeerbeeld
De dvd duurt meer dan een uur en be-
staat naast een sfeerbeeld van Edam 
uit een rondleiding door het museum 
met daarbij diverse achtergrondver-
halen over de diverse objecten. De 
dvd is onder meer bij het Edams 
museum te bestellen.

Centrum voor Jeugd 
& Gezin lanceert          

7 apps over gezond 
opgroeien

Heb jij interesse in 100% betrouw-
bare informatie en praktische tips 
over gezond opgroeien en opvoe-
den? Het Centrum voor Jeugd & 
Gezin (CJG) heeft 7 Apps ontwik-
keld met praktische tips, nieuwtjes 
en betrouwbare antwoorden op 
het gebied van gezond opgroeien 
en opvoeden. 

Ouders en opvoeders hebben hier-
door altijd en overal alle belangrijke 
informatie op zak, van kinderwens 
tot gezond jong volwassen.

De CJG Apps vertegenwoordigen 
de 7 verschillende levensfasen van 
(aanstaande) ouders en kinderen. 
Namelijk: Kinderwens, Gezond 
Zwangeren, Gezonde Baby, Gezon-
de Peuter, Gezond Basisschoolkind, 
Gezonde Puber en Gezond Jong 
Volwassen. Je gebruikt de App die 
aansluit op jouw eigen specifieke 
levensfase. 

Downloaden
Download jouw CJG App, bijvoor-
beeld ‘Gezonde Baby’, via www.
cjgedamvolendam.nl. Na het down-
loaden vul je eenmalig de eigen ge-
meente en de geboortedatum van het 
kind in. Je ontvangt dan specifieke op 
de levensfase afgestemde informatie. 
De App is verbonden met jouw lokale 
Centrum voor Jeugd & Gezin. Via 
een zoekfunctie kan je zelf betrouw-
bare informatie en tips opzoeken in 
de landelijke database. 

Leuke extra’s
Daarnaast is de App uitgebreid met 
leuke extra´s zoals actuele video 
reportages, podcasts, een maande-
lijkse kennisquiz en een wekelijkse 
zwanger nieuwsbrief. Medio januari 
zijn de Apps ook beschikbaar voor 
Android toestellen.

Straatnaamborden oud Edam weer terug
Al weer ruim twee maanden geleden zijn diverse straatnaambordjes in het 
centrum van Edam ter revisie van de muren gehaald. Bewoners vroegen zich 
gaandeweg af hoe lang het nog zou duren eer de bordjes weer terug keren 
nu postbodes steeds meer moeite kregen om het juist adres te vinden. 
Navraag leert dat de meeste bordjes snel teruggeplaatst zullen worden. In 
ieder geval nog voor Kerstmis. De oude naambordjes bestaan uit materiaal 
dat in de loop der jaren flink was aangetast. Herstel zou in eerste instantie 
worden uitbesteed, maar is later weer ‘teruggehaald’. De bordjes die nog 
terugkeren horen bij de volgende straten: Prinsenstraat, Mauritspad, Graaf 
Willemstraat, Smeesteeg. Bordjes rond de Brouwersgracht, Wijngaards-
gracht zijn onlangs weer opgehangen.

Burgerlijke stand
Geboren:
24-11-2012 Sem Albert Jan de Boer 
z.v. M. de Boer en E.A.M. Tol; 29-
11-2012 Senna Molenaar z.v. J.H. 
Molenaar en W.A.M. Veerman; 01-
12-2012 Siem Floris Doets z.v R.R. 
Doets en F.M. van Poelgeest; 06-12-
2012 Brittney Baifreun de Boer d.v. 
F.T. de Boer en W. de Boer;
Ondertrouwd:
Johannes Cornelis Maria Mooijer 
en Alida Maria Veerman; Cornelis 
Petrus Jonk en Monique Maria Veer-
man; Martinus Bracht en Elisabeth 
Bregitta Theresia Rikkers;
Getrouwd:
André Pool en Michelle Suzanne 
Pescott; Wim Baarslag en Lydia 
Goedhart; Theodorus Cornelis Jo-
zef Hoekstra en Saskia Geertruida 
Elisabeth;
Overleden:
26-11-2012 Theodorus Johannes 
Maria Molenaar, 66 jaar, e.v. J. Rubo; 
29-11-2012 Klasina Maria Buijs, 96 
jaar, w.v. C. Steur;

Kerstboom in                       
sneeuw geplaatst

Romantischer kan eigenlijk niet. 
In de sneeuw een grote kerstboom 
plaatsen op een mooi plein. Toch was 
het niet eens een makkelijke klus. De 
stam, eerder kort gezaagd, brak deels 
bij het plaatsen, maar doorzettings-
vermogen zorgde ervoor dat het even 
later alsnog goed kwam. Het had wat 
voeten in aarde, maar de boom staat 
en de lichten branden! 

Sint Maarten Comité 
bedankt Edam

De vrijwilligers die de Sint Maarten-
optocht in Edam organiseren willen 
alle mensen bedanken die dit jaar 
hebben geholpen om er een onverge-
telijke rondgang van te maken. Spe-
ciale dank voor alle muzikanten en de 
buurtbewoners die voor enorm veel 
sfeer langs de route hebben gezorgd. 

Sfeervolle oliebollen-
verkoop Grote Kerk

Op maandag 31 december – oude-
jaarsdag – worden in de Grote Kerk 
oliebollen gebakken. Vanaf half 9 
zijn ze daar vers af te halen. U kunt 
bestellen, maar spontaan kopen kan 
ook. Ze kosten € 7,50 de tien en € 4 
de vijf. De opbrengsten zijn voor het 
goede doel: nieuwe cv’s voor de trots 
van Edam, de Grote Kerk.

In de Grote Kerk zwaait Jan Harmsen 
met de pollepel. ‘We hebben ons goed 
laten adviseren, want we willen na-
tuurlijk een heerlijke oliebol kunnen 
verkopen. De Grote Kerk is Edams 
mooiste monument; daar moeten we 
met elkaar voor willen zorgen. Door 
het kopen van onze lekkere oliebollen 
helpt men dit jaar om nieuwe cv’s te 
kunnen aanschaffen. De huidige staan 
echt op springen.’
Jan Harmsen: ‘Via een bestelfor-
mulier in deze Stadskrant kunnen 
mensen aangeven hoeveel oliebollen 
ze willen, zodat we een inschatting 
kunnen maken van de hoeveelheden 
ingrediënten. Kinderen van het Don 
Boscocollege brengen de bestellingen 
in onze gemeente rond, indien men ze 
zelf niet kan komen halen.’
Vijfentwintig vrijwilligers zijn vanaf 
6 uur ’s morgens in touw om lekkere 
oliebollen te bakken. Vanaf half 9 zijn 
ze te koop in de Grote Kerk (ingang 
Grote Kerkstraat) en op het Damplein. 
Koffie, thee en heerlijke glühwein 
staan klaar, zodat er met een oliebol 
in de hand alvast getoost kan wor-
den op een gelukkig nieuw jaar… 

n Ook Trijntje Kever heeft een plek gekregen op de nieuwe DVD over de schatten van Edam


