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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 Schepenmakersdijk
Dit is de enige foto die ik heb van de voormalige Christelijke School, 
waar je heen ging via een brede steeg aan de Schepenmakersdijk, 
naast het kantoor van de Uitwaterende Sluizen.
De namen van de kinderen die hierop staan zijn v.l.n.r. staande: Ina 
van Diepen, Geertje Paans, Reina Klippel, Rie Jelluma, Maartje Kor-
ver, Gré Ernsting, Reina Griep, Gerda Ton, Gerda Klippel, Marian de 
Bruin, Katie Hetjes, Loes Grim, Els Mazure, Martha Coljee.
Tweede rij: Lena Lagerburg, Rie Klok, Roelie Beumer, Sonja Erkens, 
Alie Gorter, Liesje Lagerburg, Annie Ottenhof, Neeltje op ’t Land, 
Tinie Aberson,.
Derde rij: Frits Aberson, Johan van Essen, Stoffel Schreuder, Jan Foest, 
Siem Buys, Jaap van Dijk, Henk Ottenhof, Albert Aberson, Ben Visser 
(Volendam), Just Jelluma, Joop de Moes.
Vierde rij: Georg Hartog, Gerard Huisbrink, Hans Reibel (Volendam), 
Jan Lijnes, Henk Kamminga, Mas Beumer, Herman v.d. Naaten, Wim 
v.d. Sluis, Klaas van Dijk, Herman v.d. Sluis. Deze kinderen zijn nu 
allemaal tussen de 77 en 80 jaar.

Burgerlijke stand
 Geboren:
09-07-2013 Olivia Lizzy Alyssa 
Kwakman, d.v. H.H.N Kwakman en 
M.A. te Nijenhuis; 12-07-2013 Jelle 
Veerling, z.v. G. Veerling en M. Bult-
huis; 18-07-2013 Desley Rob Keizer 
z.v. M.B.J. Keizer en A. de Boer; 02-
08-2013 Pem Cornelia Margaretha 
Kwakman d.v. C.J.W. Kwakman en 
P.E.M. Runderkamp;

Ondertrouwd:
Gerardus Johannes Alphonsus 
Günther en Clazina Dorland; Ramon 
Folkers en Myrthe Laura Schilder;

Getrouwd:
Theodorus Thomas Johannes Ma-
ria Schokker en Elisabeth Maria 
Steur; Petrus Cornelis Everardus 
Schilder en Alida Anna Maria Ko-
ning; Cornelis Jacobus Moenis en 
Gerarda Adriana Anthonia Hand-
graaf; Jan Theunis Langhout en Jera 
van Gelder;

Overleden:
04-07-2013 Jacob Jozef van Vlaan-
deren, oud 69 jaar w.v. A.G.M. Veer-
man; 05-07-2013 Johannes Cor-
nelis Peter van Vliet, oud 62 jaar, 
e.v. J.M.A. Mooijer; 13-07-2013 
Gerritje Walder, oud 88 jaar, w.v. P. 
van der Spek; 14-07-2013 Johannes 
Antonius Maria van Vlaanderen, 
oud 71 jaar, e.v. G.C.M. Kwakman; 
19-07-2013 Laurentius Maria Aloy-
sius Buijs, oud 65 jaar; 19-07-2013 
Albertus Maria Klouwer, oud 68 
jaar; 20-07-2013 Johannes Cornelis 
Tol, oud 80 jaar, e.v. C.T. Koning; 
20-07-2013 Grietje Molenaar, oud 
88 jaar, w.v. T. Veerman; 20-07-
2013 Nicolaas Jacobus Cornelis 
van Vlaanderen, oud 45 jaar; 21-07-
2013 Klaas Duim, oud 95 jaar, w.v. 
E.J. Wetsteijn; 22-07-2013 Willem 
Hendrik Kenter, oud 87 jaar, w.v. R. 
Leurs; 28-07-2013 Elisabeth Sophia 
Pauw, oud 84 jaar, w.v. P. Pronk; 30-
07-2013 Annetje Hogetoorn, oud 85 
jaar, w.v. G. Crielaard; 01-08-2013 
Cornelis Vink, oud 87 jaar, e.v. K. de 
Vries; 01-08-2013 Coena Alberta Ja-
coba van den Berg, oud 89 jaar, w.v. 
J.H. Braams; 04-08-2013 Nicolaas 
Schilder, oud 75 jaar, e.v. M.G.M. 
Tuijp; 05-08-2013 Dooitse Roos, 
oud 88 jaar, w.v. H. Hoogervorst; 
06-08-2013 Trijntje Bootsman, oud 
84 jaar, w.v. S. Kwakman;

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.
B. Antunovic, geboren 14-09-1984   
Datum uitschrijving 13 juni 2013

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht 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 om-
schrijving van het besluit waarte-
gen het bezwaarschrift  zich richt. 
Ook moet de bezwaarmaker gemo-
tiveerd 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.

Feestelijk einde van Ramadan

Donderdag liep de Ramadan ten einde met het Suikerfeest. Dit gebeurde in Edam, waar een grote moslimge-
meenschap woont,’s morgens met het gebed in de moskee aan de Versteeghsingel en werd overdag afgesloten 
in veelal huiselijke kring. Met familie en vrienden, niet alleen uit Edam. Zoals hier bij de familie Rochdi uit 
de Purmerstraat, die zich in gemoedelijke sferen te goed deed aan heerlijke zoete muntthee en tal van zelfge-
maakte lekkernijen.

oratoriumkoor 
Zang Edam viert 
130-jarig bestaan             

op 6 oktober!
Op 28 december is het 130 jaar 
geleden dat Oratoriumkoor Zang 
Edam werd opgericht. Met vijf 
composities van een van ’s werelds 
bekendste componisten, Wolfgang 
Amadeus  Mozart,  wil Zang Edam 
deze feestelijke gebeurtenis met 
u vieren.   

Bijzonder, feestelijk, lichtvoetig en 
charmant. Zo zou je de vijf werken 
die Zang Edam voor u heeft uitge-
kozen,  kunnen noemen.
Ondanks de beperkingen die Mo-
zart  (1756-1791) door de aartsbis-
schop werden opgelegd schreef hij  
in Salzburg welhaast zijn mooiste 
kerkmuziek.  Evenals de Missa so-
lemnis in C zijn het werken van een 
ongekende intensiteit.  

In een Mozartconcert mag het Ave 
Verum  zeker niet ontbreken.  Deze 
hymne heeft na ruim twee eeuwen 
niets van zijn subtiele eenvoud en 
devotie verloren.  Mozart schreef 
het in juni 1791, een half jaar voor 
zijn dood.
Het Naardens Kamerorkest zorgt 
voor de begeleiding. De vier solis-
ten zijn talentvolle jonge mensen 
die pas zijn afgestudeerd.  Marleen 
Everink (sopraan), Florieke Beelen, 
(alt/mezzo),  Jonathan Ploeg  (tenor) 
en Allard Veldman (bas)  zullen op 6 
oktober laten horen dat zij een goede 
muzikale toekomst tegemoet gaan! 
Algehele leiding: Henk Trommel. 

Prijzen  (speciaal tarief t/m 18 jaar!) 
en meer informatie vindt u op de 
website: www.zangedam.nl     

Gratis: de training ‘Liever bewegen dan moe!’
In Edam-Volendam start donder-
dagochtend 12 september in PX de 
training ‘Liever bewegen dan moe’. 
Dit is een 55+-fit-programma van 
8 bijeenkomsten, waarin cursisten 
gezondheidsinformatie krijgen en 
samen de conditie verbeteren. 
Bent u vaak moe bent en komt u 
moeilijk in beweging? Of heeft u 
veel stress of pijnklachten, waarvoor 
de huisarts geen oorzaak kan vin-

den? Dan is Liever bewegen dan moe 
iets voor u! “Als je beweegt, denk 
je niet aan andere dingen”, zei één 
van de deelnemers aan de groep. Het 
programma duurt acht weken. Het 
wordt gegeven door een sporttrainer 
en een preventiewerker van Context. 
De eerste bijeenkomst is een voor-
lichting over het programma. De an-
dere 7 bijeenkomsten beginnen met 
een gezondheidsvoorlichting. 

Hierin krijgt u informatie over ge-
zonder leven, zoals hoe om te gaan 
met stress, minder te piekeren, 
slaaptips en voedingsadvies. Daarna 
vindt er buiten een training in actief 
wandelen/bewegen plaats. Daarbij 
gaat het niet om prestatie; komen en 
meedoen is het belangrijkste. 
Informatie: (088)- 357 1980. web-
site: www.context.nl. Of via CBW 
T.0299-363328


