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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!

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

De Graaf Willemstraat
Hier staat de groentekar van Cor Kraai aan de zijkant van onze bakkerij
‘de Morgenster’ in de Graaf Willemstraat. Het was de zomer van 1938.
Mijn broer Wil en ik zitten op het paard met mijn moeder er achter.
Er waren in die tijd vele groenteboeren die zo met paard en wagen in
Edam ventten om hun klanten te bedienen.
Cor Kraai moest hier in de oorlog mee stoppen want hij kreeg enorme
reuma in zijn beide benen en kon zich alleen nog verplaatsen met zijn
invalidekar. En later zag je hem erg vaak in en rond de stad als hij zat
te vissen, wat zijn grootste hobby was.
We hebben nog wel eens met zijn tweeën op een wiel van zijn karretje
gestaan toen hij een snoek ving van een meter lang. Als wij hem toen
niet hadden geholpen dan was hij beslist in het water gevallen bij de
Noorderbrug.

Collecteweek Simavie succes in Edam

De Knijp gaat open!

Afgelopen maand zijn in het hele
land 16000 collectanten de straat
opgegaan om voor het werk van ontwikkelingsorganisatie Simavi te collecteren. In Edam heeft dit het mooie
bedrag opgeleverd van € 1162,92.
Bent U de collectant misgelopen en
wilt u moeders in ontwikkelinglanden ook steunen? Dat kan.Uw bijdrage is welkom op giro 300100 ten
name van Simavi Haarlem.
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

KVG en
De Zaanse Kaper

Op woensdag 17 april komen de
dames van de Zaanse Kaper in de
Burghwall ons alles vertellen en ook
laten zien van de klederdracht in de
Zaanstreek. Interessant en boeiend is
de ontwikkeling van deze bijzondere
streekdracht tussen 1750 en 1910.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00
uur. Introducés betalen € 3.50. Taxivervoer Ria v.d. Waart tel. 368 049.
n Edwin kijkt tevreden richting de toonbank waar vanaf 25 april ‘geproefd’ kan worden - foto Cor Kes

Vraag vergunning
bij collecte of ideële
wervingsacties

Met regelmaat komen betaalde
studenten namens diverse bureaus
langs de deuren voor wervingsacties. Hiervoor dient in de gemeente
Edam-Volendam altijd een vergunning te zijn aangevraagd. Indien die
niet kan worden overlegd wordt er
illegaal gehandeld. Ditzelfde geldt
ook voor collectes: altijd even naar
de vergunning vragen! Op de website van de gemeente staat dit altijd
actueel vermeld!

Donderdag 25 april openen Edwin Wiersema en Riet Hulskemper de
fameuze Knijp van voorheen de gebroeders Stevens in de Edamse Spuistraat. De oude gelagkamer en voorheen slijterij wordt een proeflokaal
met Hollandse jenevers en likeuren in de hoofdrol!
Edwin heeft veel tijd besteed om het
interieur te herstellen en aan te vullen
met leuke attributen. Zo is een kerkbank ingezet als rustpunt, zijn de oude
tonnen teruggekeerd, markeert een
fluwelen cafégordijn de ingang, zijn
tal van nostalgische reclame-uitingen
opgepoetst en is een oude distilleerketel gekocht. Ook de barkast achter de toonbank is oud, maar nieuw
voor de Knijp. Aan de wand is een
hoekje ingericht voor de kleurrijke

voorgangers van Edwin en Rietje.
Edwin overweegt nog om de oude
potkachel terug te laten komen, iets
wat de komende maanden hopelijk
niet al te veel prioriteit behoeft.
Op tijd naar huis
Donderdagavond 25 april vindt de
opening voor belangstellenden plaats
tussen 19.00 en 21.00 uur. “Dat is
ook het tijdstip dat we uiterlijk willen sluiten.” Het blijft kleinschalig

en vriendelijk, is de boodschap.
Tot 35 personen
De Knijp is bedoeld voor gezelschappen tot 35 personen. Waar de nadruk
ligt op jenever en likeur(proeven) zijn
er ook wijnen en frisdranken. “En een
hapje hoort er ook bij!”
De Knijp is dagelijks open op reservering. ‘Los publiek’ kan elke zondagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur
terecht in de legendarische ruimte
naast restaurant De Beurs. “Als arrangement bieden we een proeverij
aan die kan eindigen met een hoofdgerecht in de Beurs.
Informatie: 316 471.

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
23-03-2013 Bonny Elizabeth Margaretha Maria Plat, d.v. J.B. Plat en
M.A.J.M.R. van Wissen; 05-04-2013
Jan Simon Adrianus Tol, z.v. A.J.M.
Tol en L. van Rijn; 11-04-2013 Jake
Johannes Bootsman, z.v. J.T.M.
Bootsman en A.M.M. Hansen;
Ondertrouwd:
Thomas Maria Klouwer en Maria
Bernadette Josefina Tol; Cornelis
Johannes Günther en Esmaralda
Gorter;
Getrouwd:
Jorrit Johannes Theodorus Bulder en
Aimee Sabangan Robenta;
Overleden:
25-03-2013 Louis Bernardus Rubbens, 53 jaar; 28-03-2013 Aaltje
Koning, 83 jaar; 28-03-2013 Lobbetje Roos, 92 jaar, w.v. P. Zeeman;
29-03-2013 Fredericus Nicolaas Hyacintus Koning, 68 jaar, e.v. C.C. Tol;
31-03-2013 Petrus Antonius Maria
Veerman, 79 jaar, e.v. G.M. Steur;
31-03-2013 Willempje Aberkrom,
86 jaar, w.v. A. van Heusden; 03-042013 Fredericus Franciscus Maria
Onclin, 35 jaar; 04-04-2013 Huibertje
Schilder, 93 jaar, w.v. P. Eerdhuijzen;
04-04-2013 Aaltje Gerarda Buijs, 89
jaar, w.v. J. de Boer; 04-04-2013 Gordiana Arnolda Hohanna Hunnego,
106 jaar, w.v. J. Tol; 11-04-2013 Petrus Wilhelmus Kuenen, 68 jaar, e.v.
A.B.C. Schilder;
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.
A.W. Zaalman, geboren 22-07-1945
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.
J. Piet, geboren 28-07-1968. Datum
uitschrijving 22-02-2013; J. Peek, geboren 27-01-1963. Datum uitschrijving 04-03-2013;
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.

