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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!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

De Hoogstraat
Dit is een heel mooie foto van de voorgevel van het huis waar de kunstschilder Antonie Beek zijn atelier had.
Zoals op de gevel te zien was het voor die tijd de kunstzaal van Gerard Dou. Het Volendamse vrouwtje op de 
foto heette Hille Schokker, die bij Antonie Beek het huishouden verzorgde tot op hoge leeftijd.
De kunstschilder staat er naast en dit was nog in zijn goede jaren, waarin hij prima werk afleverde. Daarna werd 
de drank zijn beste vriend en was hij meer dronken dan nuchter. Hierna verhuisde hij naar Amsterdam.

Als je de gevel nu ziet is er heel wat veranderd met veel kleine ruitjes in glas en lood. En zoals je ziet staat er 
ook nog antiek voor het raam, dus ik denk dat hij ook nog handelde in antiek. De woning is tegenwoordig 
al tientallen jaren bewoond door de familie Dankert. Piet Dankert was tot zijn overlijden in 2003 een bekend 
politicus, onder meer als staatssecretaris en voormalig voorzitter van Europees Parlement.

Gemeente koopt 
grond zeilenmaker 

Schokker
Wat is nu strategisch en moeten 
we ons als gemeente wel bemoeien 
met ontwikkeling van gronden. 
Die vragen kwamen vorige week 
donderdag aan de orde tijdens de 
behandeling van een agendapunt 
over de aankoop van een stuk 
grond aan de westkant van de Vo-
lendamse Haven.
 
Al jaren is deze grond in handen van 
de Rijksoverheid. De grond wordt 
gepacht door zeilenmaker Schok-
ker. Dat bedrijf heeft ook interesse 
in de grond, die te koop wordt aan-
geboden voor € 270.000,-. Schokker 
mag er ook tot in lengte van jaren 
blijven ondernemen. Maar voor-
uitlopend op de verdere toekomst 
wil een meerderheid van de raad 
deze gronden toch in bezit krijgen.  
 
Wethouder ruimtelijke ordening Ma-
risa Kes vertelde dat  het gemeente-
bestuur de grond in bezit wil krijgen 
om ongewenste ontwikkelingen te 
voorkomen. Wat dat precies inhoudt 
werd niet duidelijk, maar al langer 
gaan er geruchten over de komst 
van een megahotel aan de Dijk. De 
wethouder denkt dat de gemeente 
hiermee ontwikkelingen zelf kan 
blijven sturen. “Dit is een goede kans 
om regie te blijven voeren over dit 
bijzondere gebiedje.”

Henk en Jopie otten-
hof 50 jaar getrouwd!
’60 jaar getrouwd’ stond er in de 
laatste Stadskrant. Iets wat Henk 
en Jopie Ottenhof daarna tientallen 
malen hebben moeten corrigeren, 
nadat ze werden gefeliciteerd door 
medeburgers. 

“We zijn dit jaar 50 jaar getrouwd”, 
vertelt Henk, die met zijn vrouw dus 
nog tien jaar moet wachten voordat 
genoemde mijlpaal wordt bereikt! 

Uitslag loterij          
Drumband en Show-

groep Edam
In de afgelopen periode zijn de 
leden, bestuursleden en vrienden 
van  Drumband en Showgroep 
Edam langs uw deuren gegaan 
om loten van de eigen loterij aan 
u te verkopen. De opbrengst van 
deze loterij gaat naar het kle-
ding- en instrumentfonds van de 
vereniging.

Op donderdag 27 juni werden de 14 
winnende nummers uit de grote hoed 
getrokken. Prijswinnaars die een te-
lefoonnummer hadden ingevuld zijn 
inmiddels gebeld. 

Hieronder worden de winnende 
nummers onder elkaar weergegeven. 
Heeft u een prijs gewonnen dat kunt 
u contact opnemen met dhr. F. Slot-
boom (0299) 366 884.

1ste prijs: Terrasverwarming, Lotnr: 
2137; 2de prijs: Gardena Tuinslang-
box; Lotnr: 2780; 3de prijs: foto 
reportage Mario Lotnr: 1054; 
4de prijs: Levensmiddelenmand, 
Lotnr: 2901; 5de prijs: Fruitmand, 
Lotnr: 0453; 6de prijs: Wijn Pakket, 
Lotnr: 3708; 7de prijs: Verwenpak-
ket, Lotnr: 0156; 8ste prijs: Diner 
Bon, Lotnr: 0025; 9de prijs: Waar-
debon, Lotnr: 3162; 10de prijs: 
Waardebon, Lotnr: 1474; 11de 
prijs: Kado bon, Lotnr: 3239; 12de 
prijs: Waardebon, Lotnr: 3726; 
13de prijs: Waardebon, Lotnr: 
3728; 14de prijs: Snoeppakket, 
Lotnr: 0968.

Rode Kruis vakantie
Wilt u wel eens met vakantie maar 
bent u niet in staat om zelfstandig 
te gaan?
Het Rode Kruis organiseert aan-
gepaste vakanties voor zieken, ge-
handicapten, ouderen, eenzamen 
of personen met bijzondere sociale 
omstandigheden.
Op de Rode Kruis boot de ‘Henri Du-
nant’ is nog 1 plaats vrij in de week 
van 4 november tot 9 november.
Als u hiervoor belangstelling heeft of 
als u iemand kent in uw omgeving, 
waarvan u denkt; “die zou eens lek-
ker met vakantie moeten kunnen,” 
dan kunt u mij altijd bellen voor 
nadere informatie! Let van Veelen, 
T.367162.

Burgerlijke stand
    Geboren:
25-06-2013 Jan Buijs, z.v. N.B. Buijs 
en M.A.J. Molenaar;
Ondertrouwd
Hendricus Jozef Vincentius Hansen 
en Jacqueline Kok;
Getrouwd:
Antonius Franciscus Buijs en Mo-
nica Luisa Leeuwe; Tomas David 
Veerman en Jade Zwarthoed; The-
odorus Antonius Nicolaas Nicolaas 
Johannes Bont en Rebecca Prijs Jo-
hannes Jacobus Maria Karregat en 
Linda Maria Alida Tol;
Overleden:
16-06-2013 Sijbreg de Boer, oud 90 
jaar, w.v. A.Lagerburg; 29-06-2013  
Jacobus Antonius Schilder, oud 60 
jaar,e.v. M.M. van ’t Hoff;
Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande  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 betekent
dat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.
C.H.N.M. Tol, geboren 25-02-1970  
Datum uitschrijving 23-05-2013;
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 bezwaarma-
ker 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.

Singelfestival 2013: eerste namen zijn bekend!

Knipselkunst                   
demonstratie

Tijdens de Kaasmarkten in Edam zal 
er in het Museum in het oude Stad-
huis een demonstratie plaatsvinden 
over de kunst van het knippen. Dit 
sluit prachtig aan bij de lopende 
expositie in het Museum over de 
knipselkunst.

U kunt dan zien hoe er met een klein 
schaartje de prachtigste knipsels ver-
vaardigd worden. Op enkele dagen 
zal er tevens de mogelijkheid bestaan 
om tegen een vergoeding uw portret 
te laten knippen.

De Kaasmarkten vinden plaats op 
woensdag 10, 17, 24, 31 juli en 7, 14, 
21 augustus van 10:30 tot 12:30 uur. 
Het Museum is geopend van 10:00 
t/m 16:30 uur.

Op 20 en 21 september is het weer tijd voor het beste culturele feestje 
van Noord-Holland. Voor de 33e keer zet Singelfestival Edam haar 
rood-wit gestreepte tent op. De voorbereidingen zijn in volle gang en 
het programa begint al mooie vormen aan te nemen. De nieuwe edi-
tie zal als altijd in het teken staan van bijzondere kwaliteitsacts voor 
jong en oud. Lokale helden, bekende namen en acts die het ontdekken 
absoluut waard zijn.
 
De eerste bekendgemaakte namen 
voor Singelfestival 2013 maken al 
duidelijk waarom je erbij moet zijn. 
De jonge, veelbelovende talenten van 
Project Bongo laten op de vrijdag ho-
ren waarom zij het grootste aanstor-
mende talent van de Herman Brood 
Academie zijn. Zij zullen het publiek 
opwarmen voor het energieke duo 
Bombay Showpig. Op zaterdag geeft 
One Clueless Friend het startschot op 

het grote podium en is het de eer aan 
Beans&fatback om het geheel dam-
pend af te sluiten.  Natuurlijk is ook 
het intieme podium in de Singel weer 
een verrijking van het festival, hier 
zullen diverse songwriters en dich-
ters optreden.  Een van de bevestigde 
namen voor dit podium is Southern 
Sunrise uit Brighton, Engeland. Naast 
muziek biedt het Singelfestival haar 
welbekende mix van theater, poëzie, 

film, DJ’s en kunst. 
De zaterdagmiddag wordt voor de 
jongste festivalbezoekers breed opge-
zet met vele doe-activiteiten, prachti-
ge voorstellingen en de kenmerkende 
Singelfestival sfeer. Inmiddels wordt 
de laatste hand gelegd aan het pro-
gramma en binnenkort worden de 
laatste namen bekend gemaakt. 

Nieuw dit jaar is de verlaagde dag-
kaart voor jongeren t/m 25 jaar. Zij 
krijgen voor 10 euro toegang tot het 
festival. Hou daarnaast Facebook 
en Twitter in de gaten voor leuke 
weggeefacties.
Singelfestival Edam2013, 
20 en 21 september
www.singelfestivaledam.nl 

n Beans & Fatback is op dit moment misschien wel de leukste band van ons land!


