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Edam van eeuw tot eeuw

EenwandelingdoorEdam
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!

Vroeger werden er door vele middenstanders langs de deur gevent in
heel Edam. Dat waren vooral groenteboeren, bakkers en melkboeren.
Zoals hier op de foto Douwe Hooijberg, de vader van Kees, die zijn
melkhandel had op de J.C. Brouwersgracht.
Er werd vooral door groenteboeren met een paard en kar gevent, maar
ook een handkar ging prima of - zoals hier te zien is - met een bakfiets.
Later werd het wat beter geregeld en ventte men vooral in de eigen buurt.
Maar als je nagaat dat er in 1945 24 bakkers waren en een stuk of
tien melkboeren, even zoveel groenteboeren, dan was er in die tijd op
straat veel meer reuring dan tegenwoordig.
Hier staat Douwe voor de toenmalige schoenwinkel van Dikke, nu het
pand van Van Overbeek Makelaars.
Ze verkochten in die tijd alleen losse melk, nog niet in pakken zoals
nu. Verder verkochten ze eieren, boter en room.

Café de Harmonie heeft een mooie
traditie in het houden van poltieke
café’s. Nu Edam-Volendam besloten
heeft samen te gaan met de gemeente
Zeevang menen de samenwerkende
partners De Stadskrant en de Harmonie, die het afgelopen seizoen een
aantal politieke cafés hebben georganiseerd, dat de tijd rijp is om over het
besturen in een gemeente met meerdere kernen een avond te organiseren.
Hiertoe hebben zij de voormalige
burgemeester van de Zeevang,
Martijn Smit die daarvoor wethouder in Edam-Volendam was en
momenteel burgemeester in Wijde
Meren is, uitgenodigd om zijn gedachten de vrije loop te laten op
donderdag 19 september om 20.00
uur. Martijn Smit zal ingaan op het
vraagstuk van het besturen in een
gemeente met meerdere kommen.
Aan de orde komen vragen over burgerparticipatie, planontwikkeling,
omgaan met verschillende kernen
etc. Donderdag 19 september 20.00
uur. Informatie en opgeven voor
deze avond kan bij café de Harmonie, Voorhaven 92 tel. 371 664.

Bescherm uw
bankrekening!

Steeds meer ongewenste mails bereiken particuliere en zakelijke klanten
van banken. Op www.veiligbankieren.nl kunt u lezen wat u wel en
niet kunt doen om problemen te
voorkomen.

Eindelijk is het dan zover: Noa
gaat fietsen! De buurtvriendinnen
Lotte Kemper, Dianna Dijkstra,
Esmee Dijkman en Cindy Koning
poseren nog even met haar samen
voor de 1e proefrit in de nieuwe
rolstoelfiets, hun droom is uitgekomen! Afgelopen kerstvakantie
verrasten zij de ouders van Noa,
Carina Prins en Willem Steenmeijer met een cheque van maar
liefst € 800,-!
Dit geld hadden ze samen verzameld
door middel van diverse acties zoals cake bakken en vooral héél véél
kerstkaarten maken. Deze verkochten ze met veel succes in de Grote
Kerk en op de kerstmarkt in Edam
in een prachtig, samen met hun ouders opgetuigde kraam. Door hun
enthousiasme wisten ze tevens veel
mensen over te halen een wens voor
Noa in de wensboom v/d Rabobank
te hangen waardoor ze 1 van de 30
was die er werden uitgeloot en ze zo
een cheque van € 1000,- voor haar
wisten te bemachtigen!
Tweede hands en uniek
Een moeder op hun school, Jacqueline Conijn, had nog een 20 jaar oude
rolstoelfiets staan destijds gekregen
voor haar zoon Niels die er inmiddels
uit is gegroeid. Die mocht zó mee.
Met het ingezamelde geld kon de
rolstoelfiets worden opgeknapt door
Ronald Schot, de vader van Noa en
Harting-Bank. Aangezien de originele Van Raalten au-pair fiets nog
een hulpmotortje heeft op benzine
die handmatig moet worden aangetrokken, is het ’n uniek exemplaar
geworden! Hij moest gekeurd en
geregistreerd als brommer met een

Geboren:
Sara Mary Schilder, d.v. J.J.C. Schilder en M.G.H. Stroek; 24-08-2013
Agatha Maria Geertruida Schilder,
d.v. T. Schilder en G.A.M. Bond; 2608-2013 Irene Geeske, d.v. P.A.P.
de Vries en P.C. Tjalsma;
Ondertrouwd:
Johannes Franciscus Maria Kwakman en Melissa Wilhelmina Johanna
Veenstra; Christian Jean Erwin Ober
en Leonie Maria de Lange; Jacobus
Cornelis de Boer en Roxy Rosina
Josina Buijs;
Getrouwd:
Hendricus Jozef Vincentius Hansen
en Jacqueline Kok;
Overleden:
23-08-2013 Dirk van Oostveen, oud
97 jaar, e.v. R.A. Klein; 28-08-2013
Catharina Maria Smit, oud 90 jaar,
w.v. P.J. de Jong; 29-08-2013 Hendricus Maria Schilder, oud 81 jaar,
e.v. A.J. Tol; 29-08-2013 Martin
Ignatius Maria Veerman, oud 59
jaar, e.v. A.G.M. Negenman; 03-092013 Pieter Jacobus Hutzezon, oud
93 jaar, w.v. M. Doets; 05-09-2013
Jannetje Maria Tuip, oud 77 jaar,
w.v. C.M. de Boer.

Aanpassingen aan
gebouw de Singel

De Kleine Kerkstraat

Oud-wethouder
Martijn Smit spreekt
over fusie Zeevang

anno ■
Burgerlijke stand

Met steun van vele plaatsgenoten

Noa gaat fietsen!

De vrijwilligers van de Singel hebben van het college van B&W toestemming ontvangen om aan de
buitenkant een extra opslagruimte
te realiseren. Ook wordt er een
binnenwand vervangen, waarvoor
een demontabele wand terugkeert.
Hierdoor zullen er meer gebruikersmogelijkheden ontstaan.
Aan de voorzijde worden wellicht
in de toekomst twee jeu de boules
aangelegd.

VVD denkt mee over
oplossing Waterdag

VVD-raadslid Kees Sier heeft aangegeven als raadsfractie mee te willen denken in een oplossing voor de
drukbezochte Waterdag in Edam. Hij
oppert om de parkeergelden bij de
Singelweg in te zetten voor de organisatie en eventueel een vergoeding
te verstrekken voor vrijwilligers.
Ook vraagt Sier zich af waarom de
organisatie alles, zonder hulp van
gemeentelijke diensten, moet opruimen na afloop.

Weinig gebruik van
Sliekerfonds

n De meiden die het mogelijk hebben gemaakt met Noa en vader Willem Steenmeijer

eigen kenteken. Hij is nu weer helemaal als nieuw met prachtige wieldoppen van 2 druppels water als
finishing-touch!

maar alles is gelukkig goed gegaan.
Haar rug is nu recht en vastgezet door
middel van twee lange pennen. Het is
een wonder dat ze er nog is!

Zeldzame ziekte
Noa die inmiddels 7 jaar oud is heeft
’n zeer, zeldzame energy-stofwisselingsziekte ‘Muscle-Eye-Brain Dissease’. Er zijn maar 200 andere gevallen van bekend in de hele wereld.
Doordat het stofje ‘creatine’niet goed
door haar lichaam wordt gebruikt,
maakt ze bijna geen spieren aan en
is daardoor totaal krachteloos. Omdat haar rug letterlijk was ingestort
heeft ze vijf maanden geleden een
‘scoliose-operatie’ ondergaan in het
Vu. Dit was een heel spannende tijd,

Taal
Noa is maar ’n dapper meisje die
zich heel kranig hield. Bij thuiskomst
hing er een enorm spandoek voor het
raam gemaakt door deze vriendinnen! Nu 5 maanden later is haar rug
weer helemaal beter en mag ze op
de nieuwe fiets. Noa gaat er graag,
veel op ‘uit’ het is zelfs één van de 7
woorden die ze spreekt; nou kan ze
nog meer buiten zijn en weer nieuwe
avonturen meemaken, al moet haar
moeder nog wel even voorzichtig
wennen met sturen.

Ruim 60 beeldbepalende woningen
en panden in Edam staan op de zogeheten lijst van het Sliekerfonds. Zij
kunnen bij het opknappen van het
pand gebruik maken van een maximaal bedrag (met een maximum
van €.2.500,-) uit dit fonds. Hoewel er in het fonds, voortgekomen
uit een legaat van oud-plaatsgenoot
Dirk Slieker, zo’n € 200.000,- zit,
wordt er weinig gebruik gemaakt.
De woningen die op de lijst staan
zijn geen monumenten. Maar van
dusdanig karakter voor de stad,
dat zij bij het opknappen van het
aangezicht een beroep kunnen
doen op het fonds. Hoewel het
om een redelijk aantal woningen
gaat, wordt volgens de gemeente
weinig gebruik gemaakt van het
fonds. Toch wordt hierin geen
aanleiding gezien om de regels te
verruimen of de lijst te vergroten.

Kinderketting verloren

Mijn dochter heeft haar zilveren
kinderkettinkje met ski’s als hanger verloren tijdens de kermis in
Edam. Bij gevonden bellen met
0633107416.

