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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 Grote Molensteeg
Dit oude pand stond in de Grote Molensteeg en de deur links was de ingang van de meubelfabriek van 
Martinus Lansen. 
Toen hij op de Kaasmarkt kwam wonen had hij voor het eerst een kleine showroom waar je kon zien wat 
ze zoal maakten. Ik heb er zelf nog een bankstel en een slaapkamerameublement gekocht. Er naast zie je 
nog een stukje van de oud ijzerhandel van Klaas Ton. 
Verschillende bekende Edammers hebben hier gewerkt op de meubelfabriek zoals Schuurman, de vader 
van Toon Schuurman, Arie Buikman van de Bult, Koos Hulskemper zijn vader, en Co Reinierse. En niet 
te vergeten de jongste bediende Bruin Langkemper. 
Maar in de jaren ’60 was er van de meubelfabriek niets meer over. Er waren vroeger in Edam zoveel meu-
belmakers dat ze zelfs een voetbalelftal hadden waar ook verschillende Volendammers in mee speelden, 
die hier ook werkten.

‘Winter Fashion 
Show’ in de PX 

Ieder jaar is er in Volendam in 
de PX een grote professionele 
Fashion Show. Kledingzaken 
uit Volendam laten dan, onder 
de klanken van een swingende 
muziekmix, hun kledingaanbod 
showen door mannelijke en vrou-
welijke modellen. Uiteraard niet 
alleen winterkleding maar ook 
vrijetijdskleding, lingerie, enz.
  
De avond wordt (belangeloos) ge-
presenteerd door onze bekende 
dorpsgenote Monique Smit. Tus-
sen de shows door zal Dansschool 
Inge Leeflang voor een paar spette-
rende demonstraties zorgen. Verder 
geeft in de pauze de bekende Mar-
tine Bond een akoestisch optreden.  
 
De Fashion Show is op woensdag-
avond 2 oktober en begint om 19:30 
uur (zaal open 19:00 uur). De kaar-
ten kosten slechts € 10 per stuk. Dit 
is inclusief een consumptie en een 
lootje voor de loterij waarbij diverse 
kledingbonnen van € 100,- te win-
nen zijn. Wilt u genieten van een 
professionele show, mooie kleding, 
vlotte modellen, sportieve dansen, 
flitsende verlichting en gave muziek, 
kom dan zeker langs. 

Cursus EHBo
De Edamse EHBO wil 10 oktober 
een nieuwe cursus starten.
Deze zal worden gegeven op de don-
derdagavond van 20:00 – 22:00 uur 
in de Trimaran te Edam.
In schoolvakanties worden geen les-
sen gegeven. In deze cursus zal o.a. 
stoornissen in de vitale functies, Re-
animatie en AED-bediening, letsels 
en wondbehandeling, verbandmid-
delen enz. worden behandeld. 
De kosten bedragen € 175,- incl. 
lesmaterialen, boekje en examen-
kosten. 
U kunt bij uw ziektekostenverze-
kering informeren over eventuele 
bijdrage in de cursuskosten. 
Inlichtingen/aanmelden kan via 
WWW.EHBOEDAM.nl

RK nicolaasparochie Edam 
neemt afscheid van pastoor Berga

Het was druk vorige week zondag in de RK kerk aan de Voorhaven. 
De parochianen namen afscheid van pastoor Berga, die na 15 jaar 
vertrekt naar zijn geboorteland.

Pastoor Petros Berga Sorballa werd 
geroemd om zijn grote betrokken-
heid en inzet voor de RK Nicolaas-

parochie. De mis had uiteraard een 
speciaal tintje waarbij de kerkkoren 
Cantate Domino en Sint Cecilia, 

alsmede het kinderkoor Dwars een 
muzikale bijdrage leverden.
 
Na afloop van de mis stonden 
de parochianen in de rijd om de 
sympathieke pastoor te bedan-
ken voor zijn jarenlange inzet. 

Burgerlijke stand
Geboren:
16-09-2013   Yara Aletta Smit, d.v. 
J.S. Smit en A.J.M. Schilder;
Ondertrouwd:
Laurens Gerardus Stam en Fanja 
Wagenaar; Paschasius Radbertus 
Winters en Saskia Radder;
Getrouwd:
Everardus Albertus Koning en Hille-
gonda Helena Maria Keijzer; Corne-
lis Johannes Günther en Esmaralda 
Gorter; Ronald Houtriet en Marina 
Helena Hendriks;
Overleden:
Grietje Schokker, oud 82 jaar, w.v. 
J. Veerman; Jacobus Josephus Rik-
kers, oud 83 jaar, e.v. C.M. Kemper; 
10-09-2013 Maria Wilhelmina De 
Groot, oud 88 jaar, w.v. J. Seeboldt; 
Jacob Tellekamp Booland, oud 84 
jaar, w.v. J.D.P. Leeflang; Dirk Jan 
Nibbering, oud 73 jaar; 15-09-2013  
Abelius Hendericus Koning, oud 85 
jaar, w.v. G. Buijs

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.
S. Vonk, geboren 02-02-1979. Datum 
uitschrijving 15 augustus 2013; B.M. 
Alves Fonseca    geboren 31-08-1984. 
Datum uitschrijving 15 augustus 
2013; V.C. Fonseca Ribeiro  geboren 
26-03-1993 Datum uitschrijving 15 
augustus 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.
Voornemen tot uitschrijving 

uit de gemeente
Op grond van het bepaalde in ar-
tikel 66 van de Wet GBA is een 
ieder verplicht na verhuizing hier-
van schriftelijk aangifte te doen 
binnen vijf dagen na verhuizing. 
De hierna genoemde personen heb-
ben verzuimd dit te doen. Daarom 
zijn wij op grond van artikel 47 lid 
2 van de Wet gemeentelijke basis-
administratie persoonsgegevens 
voornemens om de bijhouding van 
de persoonslijst van de volgende 
personen op te schorten in verband 
met vertrek naar Land Onbekend. 
Een dergelijke opschorting betekent 
dat u niet meer als ingezetene in de 
bevolkingsadministratie van Edam-
Volendam bent geregistreerd. Dit 
heeft als direct gevolg dat er met 
ingang van de datum van deze brief 
geen documenten, zoals een uittrek-
sel uit de bevolkingsadministratie, 
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.
A.F.J. Hasert,geboren 08-11-1968.

Streek Food 
Festival Edam
Vervolg voorpagina
Ook Bosvolk is actief op het Streek 
Food Festival voor de kinderen van 6 
t/m 12 jaar, wat wordt hun smakelij-
ke creatie? Dat is een verrassing! 
Ook zijn de dames van InPetto van 
de partij. Deze enthousiaste koks 
krijgen iedereen aan het koken op 
hun kookeilanden. Iedereen kan bij 
hun poffertjeschef zijn. 
Geen zoetekauw, maar liever iets 
hartigs? Wat dacht je van zelf je ei-
gen pizza beleggen en afbakken in de 
houtoven van Culina Flamma.

Prinsheerlijk terras, Rollende
keukens en Monte Scroppino!
Zijn de kinderen de topkok aan het 
uithangen, neem zelf lekker plaats 
op het Prinsheerlijke terras van de 
Prinsenbar op de Kaasmarkt. Hier 
serveren ze bier en bubbels. 
Rondom de Kaasmarkt zijn de 
zogeheten rollende keukens te 
vinden. Bijzondere caravans met 
te zotte zoetigheden of overge-
zonde smoothies gemaakt van 
regionaal fruit. Tevens schenken 
de dames van Monte Scroppino 
de lekkerste scroppino. Mmmm! 

Meer informatie over het Streek 
Food Festival of N!eventz vindt u 
op www.streekfoodfestival.nl en 
www.nieventz.nl 

n Pastoor Berga die voor tenminste een jaar terugkeert naar zijn geboorteland was geliefd in de Edamse parochie - foto Cor Kes


