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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

Westervesting/Groot Westerbuiten
Deze foto is genomen op de hoek Westervesting en het Groot Wes-
terbuiten. Waar hier het paard staat is thans het begin van het tun-
neltje naar het café van Thomas Groot. Dit tunneltje werd begin jaren 
zestig aangelegd. Deze boerenwagen staat hier met zijn achterwie-
len op de rails van het stoomtreintje van Kwadijk-Edam-Volendam. 
De eerste persoon van links is de eigenaar van de wagen, de heer Jon-
gens, daarnaast Hein van Dijk en Jaap van Dijk.
Met deze wagen werd er vee vervoerd naar de markt in Purmerend 
en ook wel schapen als ze naar een ander weiland gebracht moesten 
worden.
Het pand links heeft de fotograaf Jan Siewers laten bouwen. Hij leerde 
het fotograferen van zijn vader Piet, die de eerste foto’s van Edam al 
in 1860 maakte! Waar wij als verzamelaars van foto’s en kaarten na-
tuurlijk erg blij mee zijn. Siewers behoorde tot de eerste generatie fo-
tografen van ons land.

Burgerlijke stand
Geboren:
03-05-2013 Lucy Clementina Maria 
Tol, d.v. H.J. Tol en L.E.E. Schilder;
Ondertrouwd:
Jacobus Simon Maria Molenaar en 
Geertruida Hulsebos; Maikel Johannes 
Vermorken en Jannetje Maria Alida 
Veerman; Ramon Folkers en Myrthe 
Laura Schilder; Cornelis Johannes 
Maria Schilder en Aagje Clementina 
Maria Kok;
Getrouwd:
Thomas Maria Klouwer en Maria 
Bernadette Josefina Tol; Wesley de 
Lange en Janny Johanna Kok; Johan-
nes Cornelis Thomas Jonk en Maria 
Hillegonda Veerman; Johannes Maria 
Veerman en Gary Angelina Geertruida 
Maria Veerman; René Joseph Maria 
Bond en Cornelia Catherina Koning;
Overleden:
02-05-2013 Jan Willem Peek, oud 47 
jaar; 03-05-2013 Cornelia Ton, oud 87 
jaar, w.v. P. Klok; 08-05-2013 Jannetje 
Tuijp, oud 84 jaar; 09-05-2013 Aaltje 
Butter, oud 84 jaar, w.v. H. Tol; 10-05-
2013; Geertje Paans, oud 80 jaar, w.v. 
L.Slot; 12-05-2013 Barend Buis, oud 
87 jaar e.v. J.P. van Bremen;16-05-2013 
Simon Maria Hansen, oud 70 jaar, e.v. 
A.M.C. de Boer;
Voornemen tot uitschrijving
Op grond van het bepaalde in artikel 
66 van de Wet GBA is een ieder ver-
plicht na verhuizing hiervan schrifte-
lijk 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 per-
sonen op te schorten in verband met 
vertrek naar Land Onbekend. Een der-
gelijke opschorting betekent dat u niet 
meer als ingezetene in de bevolkings-
administratie van Edam-Volendam 
bent geregistreerd. Dit heeft als direct 
gevolg dat er met ingang van de da-
tum van deze brief geen documenten, 
zoals een uittreksel uit de bevolkings-
administratie, 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.
M. van Rijn, geboren 29-08-1950; 
R. Buchin,  geboren  30-03-1971; 
N.F.M. Stokkel, geboren 16-07-1980; 
M.A.H. Stokkel, geboren 21.06-2004; 
J.H.J.B. Stokkel, geboren 23-07-2010; 
V.C.J. Stokkel, geboren 23-01-2012; 
C.H.N.M. Tol, geboren 25-02-1970;
Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling Bur-
gerzaken is gebleken dat onderstaande  
personen niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de gemeentelijke ba-
sisadministratie staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de bijhou-
ding van de persoonslijsten van deze 
personen op te schorten. Dit beteken-
tdat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.
A.W. Zaalman, geboren 22-07-1945. 
Datum uitschrijving 11 april 2013; R. 
Baars, geboren 22-05-1973. Datum 
uitschrijving  18 april 2013;
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
tegen dit besluit bezwaar maken bij 
het college. De termijn voor het in-
dienen van een bezwaarschrift is zes 
weken en vangt aan één dag na de 
datum van het besluit. Het onderte-
kende 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.

Cursus voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Help de moestuin van de molenaar terug te laten keren

Woensdag 22 mei startte een ‘groene handen club’ voor jongeren van 
6 t/m 12 jaar. Elke woensdagmiddag van 15.00 - 16.30 vanuit Bezoe-
kerscentrum de Breek in Etersheim. Kosten: € 4,- per keer, inclusief 1 
consumptie per deelnemer en gebruik van tuingereedschap.

Vroeger had elke molenaar een ei-
gen moestuin. Help je mee bij de 
Etersheimerbraakmolen weer een 
moestuin te maken?

Activiteiten buiten:
inrichten en bijhouden van een biolo-
gische moestuin (zaaien, verspenen, 
onkruid wieden, oogsten); verwer-
ken van producten; opbouwen en on-
derhouden van een amfibieënhotel; 
bouwen van een insectenhuis voor 

vlinders en wilde bijen; maken van 
een composthoop.
Het tuinieren gaat niet alleen over 
planten, over moderne en vergeten 
groenten. We geven ook dieren een 
plek om te broeden of om in winter-
slaap te kunnen gaan. We gaan dus 
ook tuinieren voor dieren!
Ook bij slecht weer gaan de activitei-
ten altijd door! We gaan dan binnen 
aan de gang: voorzaaien of verspe-
nen van kiemplantjes; spelenderwijs 

meer te weten komen over de bodem; 
leren hoe planten groeien (moestuin-
planten, maar ook ‘onkruid’); meer 
te weten komen over dieren in de 
tuin (bodemdieren, amfibieën, in-
secten, egels, vleermuizen); werken 
aan (delen van) het insectenhuis; 
lekkers maken (groente inmaken of 
appelmoes, jam of aardbeientaart-
jes maken).

Buitengewoon natuuractiviteiten
Annemarie Dekker, natuurgids en 
geograaf,Schardam 12 - 1476 NA 
Schardam.
Info: tel. 0299-404512 of info@bui-
tengewoonnatuuractiviteiten.nl

Edam, ouderwets winkelen bij moderne ondernemers

De smaak 
van Edam
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Wijnwandeling op vrijdag 21 juni met 26 deelnemers

Op vrijdag 21 juni kunt u bij maar liefst 26 Edamse bedrijven de lek-
kerste wijnen proeven als onderdeel van een nieuw lokaal evene-
ment: de Edamse Wijnwandeling. In navolging van het succes van de 
Wijnwandeling in Monnickendam is het voor alle mensen uit de regio 
Edam-Volendam en de Zeevang mogelijk om op deze vrijdagavond tus-
sen 19.00 en 22.00 uur kennis te maken met in totaal 52 topwijnen 
(twee per adres) en kunt u uiteraard een informeel kijkje nemen bij 
de 26 deelnemers aan de wandeling.

De 26 deelnemers:
- OOG Edam; Damplein 6;

- Sas Bloemiste, 

 Kleine Kerkstraat 22;

- De Leuke Keuken, 

 Kleine Kerkstraat 2;

- Jorritsma, Kleine Kerkstraat 1;

- Primera Hartje Edam, Spui 9;

- ‘t Snoepwinkeltje, Spui 4;

- Mode Only Ladies,   

 Kleine Kerkstraat 11;

- De Graaf drogisterij/parfumerie,  

 Damplein 7;

- Banketbakkerij Mastenbroek,  

 Voorhaven 174-176;

- ‘t Pakhuys houten vloeren,  

 Lingerzijde 8;

- Van Overbeek Makelaars,  

 Kleine Kerkstraat 4;

- De Stadskrant,    

 Grote Kerkstraat 24b;

- Wijn & Kaasspeciaalzaak Edam,  

 Spui 8;

- Intofun, Keizersgracht 2;

- Cadeauwinkel De Kast,   

 Lingerzijde 10;

- Gerro de Boer Makelaardij  

 en Taxaties,    

 Jan Nieuwenhuyzenplein 3;

- Gijs Gunther Schoenen,   

 Spuistraat 6;

- Fietsspeciaalzaak Ronald Schot,  

 Grote Kerkstraat 7/9;

- Groentespeciaalzaak en   

 natuurvoeding Gerard Visser,  

 Prinsenstraat 12;

- Pizzeria Pappa e Cittu,    

 Jan Nieuwenhuyzenplein 1;

- Kaasproeverij Gestam,   

 Voorhaven 127   

- Markee Boek & Kantoor,  

 Hoogstraat 8;

- Keurslager Johan Taam,   

 Hoogstraat 3;

- De Coophandel,   

 Graaf Willemstraat 11;

- Mei Ling Jewels,   

 Prinsenstraat 10;

- Graphic Box,    

 bij Mei Ling Jewels.

U kunt tijdens de Wijnwandeling een 
keur aan wijnen van over de gehele 
wereld proeven. Alle secuur uitge-
zocht door ‘Schermer Wijnkopers’ uit 
Hoorn, in samenwerking met ‘Wijn & 
Kaasspeciaalzaak Edam’ aan het Spui. 
Op dit laatste adres kunt u eventueel 
na de Wijnwandeling ook uw favoriete 
wijn bestellen!
Het is een vrije wandeling waarop de 
deelnemer zelf bepaalt welk bedrijf of 
welke winkel u bezoekt en hoeveel 
wijnen u gaat proeven. 

Ontspannen wandelen
De organisatie is in handen van 
Wilma Mol, Gonnie Springer, Monica 
Ungheretti en Henk de Lange. Wilma: 
“Ik heb eerder deelgenomen aan de 

Wijnwandeling in Monnickendam. 
Dat was ontzettend leuk. Enerzijds 
omdat het een ontspannen wande-
ling is waarbij je kennis maakt met tal 
van heerlijke (wijn)smaken, anderzijds 
omdat je hiermee heel laagdrempe-
lig kennis maakt met het stadje, de 
deelnemende bedrijven en de mensen 
daarachter.”

Hoge verwachtingen
In Monnickendam trok het evenement 
de eerste keer al 600 liefhebbers. De 
tweede wandeling zelfs 1.000, wat 
direct ook het maximum was.
Voor 21 juni in Edam is het moeilijk 
in te schatten hoe de opkomst zal 
zijn. In ieder geval hoopt de organi-
satie op tenminste 500 deelnemers.  

Glas als toegang
Monica: “Mensen kunnen die avond 
of in de aanloop naar het evene-
ment een prachtig gegraveerd glas 
kopen. Dat kost € 10,-, waarmee je 
automatisch deelnemer bent aan de 
wandeling. Maar om het nog aan-
trekkelijker te maken kun je ook nog 
eens € 5,- korting ontvangen, indien 
je deelneemt aan de Zomeraktie 
van ruim twintig winkeliers c.q. le-
den van Ondernemersvereniging 
Edam. En je maakt ook nog eens 
kans op een wijnreis naar Limburg, 
inclusief twee overnachtingen!”  
 
Leuke actie 
Een volle stempelkaart (vijf stempels 
van vijf verschillende bedrijven bij 

een besteding van tenminste € 5,-!) 
kan worden ingeleverd bij het VVV-
kantoor aan het Damplein. Daar kunt 
u dan voor slechts € 5,- het glas ont-
vangen. Uiteraard kunnen mensen die 
niet aan de actie deelnemen hier (of bij 
de deelnemers aan de Wijnwandeling) 
ook hun glas voor de Wijnwandeling 
aanschaffen.

Overzichtelijk kaartje
De Spaaractie loopt van dinsdag 28 
mei t/m zaterdag 8 juni. De volle 
stempelkaarten kunnen ingeleverd 
worden t/m zaterdag 15 juni. Op de 
dag zelf vindt u bij alle deelnemers 
aan de wandeling een overzichtelijk 
kaartje met daarop alle bedrijven en 
adressen.

n Organisatoren Monica, Wilma, Gonny en Henk verwachten vrijdag 21 juni vele honderden deelnemers - alle foto’s in deze bijlage Cor Kes, Lux Photography

Maand van het             
Spannende boek          

in bibliotheek 
Van 31 mei t/m 30 juni 2013 is het 
Juni - Maand van het Spannende 
Boek. Bibliotheek Waterland biedt 
aandacht aan het spannende boek 
met bloedstollende presentaties in 
de tien vestigingen. En er zijn veel 
acties voor leden van de bibliotheek; 
een kortingsactie voor een spannende 
film, een gratis kaartje voor een Meet 
en Greet met een thrillerauteur én een 
stijlvol thrillermagazine cadeau.  

In het jubileumjaar staat het spannen-
de boek zelf centraal. Er wordt terug-
geblikt naar hoe het spannende genre 
de afgelopen jaren is uitgegroeid tot 
één van de populairste genres in de 
boekhandel en bibliotheek. Vooruit-
gekeken wordt er ook: naar de toe-
komst van het genre en de trends die 
zijn waar te nemen. Alle auteurs, uit 
binnen- en buitenland, die het span-
nende boek tot zo’n succes gemaakt 
hebben, staan in de spotlights. 

Voordeel met je biebpas in de bios
Tijdens de Maand van het Span-
nende boek krijgt men op vertoon 
van de biebpas €1.50 korting op 
een spannende film bij JT-bioscoop 
in Purmerend.  

Crimezone Jubileumglossy 
 Bibliotheekleden (en nieuwe leden) 
krijgen in de maand juni een gratis 
exemplaar van het Crimezone Jubi-
leumglossy, een magazine met veel 
leestips, verhalen, interviews en in-
formatie over de grootste thrillerau-
teurs. Inclusief een nog niet eerder 
verschenen verhaal van een bekende 
thrillerauteur. Via de facebookpagina 
van de bibliotheek kan men meedoen 
aan de Crimezone quiz en een span-
nend boekenpakket winnen.

n Elke woensdagmiddag kunnen kinderen vanaf 6 jaar helpen de molenaars moestuin te verzorgen


