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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!

NU nog in de boekwinkel: 
Deel 2 voor de liefhebbers 

van Oud Edam

ANNO ■

Edam van eeuw tot eeuw

Het Volendammerpad
Hier vertrekt de trekschuit van Nierop vol met toeristen van-
uit Edam naar Volendam, bij het bruggetje waar je Edam verliet. 

Op het midden van de foto zie je het dak van de boerderij van Plas 
die zijn boerderij later verkocht aan Jan Veerman (Klaus). Links zie je 
nog een rijtje kleine huisjes staan die later allemaal gesloopt zijn bij de 
bouw van de William Pontstraat. 

De laatste twee huisjes stonden nog naast de boerderij van Jan Veer-
man. Hier woonde onder andere de familie Franke (Klazien) voor ze 
naar de Jonkerstraat verhuisde. Er waren verschillende families die deze 
trekschuiten in de vaart hielden, dat waren Slot en Nierop.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
Johannes Cornelis Thomas Jonk en 
Maria Hillegonda Veerman; Ray-
mond Roelof Hendrik Vittali en Anna 
Geertruida Maria Zwarthoed; Theo-
dorus Johannes Gerardus Knook en 
Cindy Maria Greuter;
Getrouwd:
Johannes Petrus Cornelis Meijssen 
en Johanna Maria de Does; Rocky 
Kenneth Tewari en Helena Aafje 
Dekker; Rogier Philippe Stroekman 
en Marjoleine Catharina Koeman;
Overleden:
12-04-2013 Aletta Geertruida An-
tonia Maria Tuijp, oud 51 jaar, e.v. 
T.M. Tol; 12-04-2013 Peter Ebel 
Joseph Hekma, oud 69 jaar, e.v. 
G.A.C. Haas; 12-04-2013 Hanny 
Holster, oud 64 jaar, e.v. H. Velker; 
13-04-2013 Hendrik Veerman, oud 
86 jaar, w.v. M.M. Tuijp; 17-04-2013 
Cornelis Thomas Vincentius Keizer, 
oud 73 jaar, e.v. C.I.M. Mol;
Voornemen tot uitschrijving 
uit de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel 
66 van de Wet GBA is een ieder ver-
plicht na verhuizing hiervan schrif-
telijk aangifte te doen binnen vijf 
dagen na verhuizing. De hierna ge-
noemde personen hebben verzuimd 
dit te doen. Daarom zijn wij op grond 
van artikel 47 lid 2 van de Wet ge-
meentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens voornemens om de 
bijhouding van de persoonslijst van 
de volgende personen op te schorten 
in verband met vertrek naar Land On-
bekend. Een dergelijke opschorting 
betekent dat u niet meer als ingeze-
tene in de bevolkingsadministratie 
van Edam-Volendam bent geregi-
streerd. Dit heeft als direct gevolg 
dat er met ingang van de datum van 
deze brief geen documenten, zoals 
een uittreksel uit de bevolkingsad-
ministratie, paspoort of rijbewijs, 
meer kunnen worden verstrekt. Het 
kan ook fi nanciële consequenties met 
zich meebrengen voor bijvoorbeeld 
de huurtoeslag, kinderbijslag en wel-
licht een eventuele uitkering.
R. Baars, geboren 22-05-1973; R. 
Karathanasis, geboren 29-04-1990.

Wethouder Runderkamp afgetreden
Wim Runderkamp is afgelopen donderdagnacht afgetreden als wet-
houder. Dit gebeurde nadat er vanuit de raad gevraagd werd om de 
eer aan zichzelf te houden. Wim Runderkamp was in eerste instantie 
niet van plan om op te stappen. 

Een en ander is het gevolg van het tot twee maal toe onvermeld laten van 
een nevenfunctie. De wethouder stond in 1996 aan de basis van de Stichting 
Promotie (Toerisme) Volendam Edam. Door deze functie niet te melden 
heeft hij de integriteitregels van de gemeente geschonden. Ook heeft Run-
derkamp de schijn van belangenverstrengeling gewekt door in zijn laatste 
termijn als wethouder (onder meer) een presentatie te houden namens ge-
noemde Stichting, waar hij kort daarvoor was uitgestapt. Het Bureau Inte-
griteit Nederlandse Gemeenten (BING) concludeert dat de wethouder niet 
voldoende afstand heeft gehouden tot ondernemers, maar dat er geen sprake 
is geweest van daadwerkelijke belangenverstrengeling of persoonlijk gewin. 

Wim Runderkamp nam donderdag als eerste het woord. Hij was van me-
ning dat de conclusies uit het rapport met elkaar in strijd zijn. Vandaar dat 
hij zijn taken weer snel wilde oppakken. De raad werd er stil van. 
Termen als : ‘situatie ernstiger dan verwacht’, ‘ongeloofwaardig’  schijn van 
bevooroordeling’ lieten al snel zien wat een meerderheid vond van de uit-
komst: hou de eer aan je zelf. Met name het feit dat de wethouder meermaals 
gewaarschuwd was om afstand te nemen van de Stichting, maar desondanks 
doorging met activiteiten om de doelen van de stichting te realiseren, werd 
hem zwaar aangerekend. Na een korte schorsing meldde de wethouder eco-
nomische zaken, recreatie en toerisme alsnog op te stappen.

10e Pianowandeling 
Het 2e lustrum van de PianoWande-
ling Edam op 26 mei a.s. zal op bij-
zondere wijze gevierd worden.
Vanaf 12.30 vertrekt de ‘Vliegende 
Vleugel’ vanaf het Stadhuis die alle 
inwoners van  Edam oproept naar de 
Grote Kerk te komen waar de ope-
ning zal plaatsvinden. Ringo Maurer, 
een Volendams talent van 15 jaar, zal 
op die vleugel spelen. De ‘Vliegende 
vleugel’ is een bedenksel van Terts 
Brinkhof, oprichter van het theater-
festival De Parade.
Tijdens het openingsconcert in de 
Grote Kerk zal o.a. het 11 jarig na-
tuurtalent Aidan Mikdad spelen.
Er treden dit jaar zeer bijzondere 
pianisten op en de internationaal 
bekende pianiste Klára Würtz geeft 
een pianorecital van drie kwartier in 
de Grote Kerk.
Info: www.piano-edam.nl

Opbrengst collecte
Vorige week was de collecte voor de 
Hartstichting en die heeft € 3.365,02 
opgebracht. De opbrengst was 6% 
minder dan vorig jaar, toch bedankt 
de Hartstichting alle gulle gevers. 
Er liepen bijna 50 vrijwilligers. De 
Hartstichting is op zoek naar een 
vrijwilliger die volgend jaar de helft, 
dus zo’n 25 bussen, buiten de ves-
ting van Edam wil distribueren naar 
de diverse collectanten. Info: info@
hartstichting.nl

Dodenherdenking: Vrijheid spreek je af
Aanstaande zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking 
plaats. In Edam start deze bij het Joods Monument aan het Oorgat om 
18.20 uur. Om 19.15 uur vindt de herdenking plaats bij het Egbert 
Snijder Monument, waarna de stoet de weg vervolgt richting Grote 
Kerk. Hier vindt vanaf 19.58 uur een herdenkingsbijeenkomst plaats.
In Volendam vindt om 18.15 uur een herdenkingsbijeenkomst plaats in de 
Mariakerk. In stoet vertrekken de aanwezigen hierna om 18.40 uur naar 
het Pellersplein, waar kransen worden gelegd en de burgemeester afsluit 
met een kort woordje.De wegen rondom genoemde plaatsen worden rond 
de herdenking afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Fietsen nabij Egbert Snijder Monument 
In verband met de werkzaamheden aan het busstation in Edam staan op dit 
moment veel fi etsen gestald tegen de bomen van de Zuidervesting en op 
het grasveld rondom het Egbert Snijdermonument. De gemeente verzoekt 
u om uw fi ets op zaterdag 4 mei vóór 17.00 uur daar weg te halen. 
Voor de achtergebleven fi etsen geldt het volgende:Op zaterdag 4 mei zul-
len, tussen 17.00 en 18.00 uur, door medewerkers van de Gemeente Edam-
Volendam, deze fi etsen worden verplaatst naar de (tijdelijke) fi etsenstalling. 
De fi etsen worden na de herdenking niet teruggezet. 

Foute manoeuvre loopt goed af

Een 92-jarige Edammer beleefde donderdag een benauwd kwartiertje. Nadat 
hij een auto voor hem probeerde te passeren schoof hij zijn zilveren rijtuig 
de diep gelegen sloot in naast tuincentrum Lokkemientje. Door toedoen 
van een Edamse, die bij hem bleef en 112 belde, kon hij gelukkig snel uit 
zijn voertuig gehaald worden. Zonder letsel, maar met fl ink wat schrik, zat 
de Edammer ’s avonds weer thuis op de bank.

Cursus ik eet gezond! Toch? 
Voeding, goede voeding en het liefst eigenlijk nog biologische voeding, is 
van onschatbare waarde voor een goede werking van al onze cellen. Dat 
wat we met onze voeding binnenkrijgen bepaalt immers uiteindelijk het 
functioneren van de cellen. Dat is waar de Orthomoleculaire voedingsleer 
zich mee bezig houdt. 
Marian van der Meer, orthomoleculair therapeut in Edam, organiseert in 
samenwerking met het Club- en Buurthuiswerk een cursus over orthomole-
culaire voedingsleer. Dagelijks merkt zij in haar praktijk dat mensen vinden 
dat ze ’best  gezond eten’. Echter na wat aanpassingen in hun voedingpa-
troon blijken gezondheidsklachten waar ze min of meer ‘mee hadden leren 
leven’ te verdwijnen als sneeuw voor de zon! Tijdens deze cursus wordt 
onze voeding onder de loep genomen. Wat zit er allemaal in en wat doet 
dat met ons lichaam? En wat is de reactie van ons lichaam als bepaalde 
voedingsstoffen niet of nauwelijks aanwezig zijn? Wat is het verband tus-
sen bepaalde ziektebeelden en voeding? Ook wordt ingegaan op de vraag 
of het slikken van voedingssupplementen wel zin heeft.
De deelnemers wordt gevraagd gedurende de cursus een eetdagboek bij te 
houden. Deze cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. 
De lesstof wordt helder en duidelijk uitgelegd zodat deze met een beetje 
algemene kennis goed te volgen is. Info: 06 1296 6989


