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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!

De Nieuwehaven in 1916

Deze foto is gemaakt tijdens de watersnood van 1916 toen de dijken
op verschillende plaatsen doorbraken en Waterland overstroomde en
zelfs de straten van Purmerend blank zetten.
Daar waar het roeibootje voor de deur ligt, woont de familie Uit den
Boogaard.
De rechter huisjes werden gebouwd in opdracht van de kunstschilder
Nieuwenkamp. Hij woonde aan de overkant van de Nieuwehaven en
keek tegen zulke oude huisjes aan en dat wilde hij veranderen. Dus
werden er drie huisjes gesloopt om op die plaats drie nieuwe woningen
te bouwen in oude stijl. Met oude stenen van slooppanden uit Amsterdam en verder werden er ook oude gevelstenen in verwerkt.
Ik vind het nog steeds de leukste huisjes van de Nieuwehaven. Links
op de achtergrond zie je de katholieke kerk.

‘Is mijn huis geschikt
voor mijn oude dag?’

Op woensdag 23 en 30 oktober
organiseren Wonen, Zorg en Welzijn i.s.m. Evean Ledenvereniging
en CBW( Club en buurthuiswerk)
De Singel Edam een informatiebijeenkomst met als thema ‘Is mijn
huis en woonomgeving geschikt
voor mijn oude dag?’
Mensen wonen vaak met plezier in
hun huis en in hun buurt. Zolang zij
nog veel zelfstandig kunnen doen.
Maar wat als zij ouder worden? Is
het huis en de omgeving dan ook
nog zo geschikt? Belangstellenden
worden gewezen op de mogelijkheden van preventie en het belang
van een goed bewoonbaar huis op
latere leeftijd.
Preventie en Informatie
Tijdens de bijeenkomst worden
door middel van een interactieve
test de belangrijkste zaken voor het
zelfstandig kunnen blijven wonen
op een rijtje gezet. De bezoekers
ontvangen informatie en praktische
tips en er is ruime gelegenheid voor
het stellen van vragen op het gebied
van woningaanpassing, gemeentelijke voorzieningen en aanvullende
dienstverlening.
Aanmelden is niet noodzakelijk
De bijeenkomsten vinden plaats op
23 oktober van 14.00-15.00 uur in de
PX, WJ Tuijntraat 15 in Volendam
en op 30 oktober van 14.00-15.00
uur in De Singel, Burg.Versteegsingel 5b Edam.
De informatiemiddag is gratis voor
iedereen die daar belangstelling
voor heeft.
Kijk voor meer informatie ook op
www.ledenvereniging.nl of bel 0900
41 42 434 (€ 0,10 p.m.); of bel met
de adviseur Wonen Zorg en Welzijn
323 693.

Alle scholen in Noord-Holland wordt gevraagd mee te doen!

‘De Uitdaging’ wil sporthal in Letland realiseren
voor kinderen met verstandelijke beperking
Stichting Humaneth NoordHolland, een initiatief geworteld
in Edam, heeft als doelstelling
humanitaire hulp te bieden aan
met name kinderen in, - dit geval
– Letland.
In het dorp Lamini, 100 kilometer ten
westen van hoofdstad Riga, staat een
kindertehuis waar zo’n 110 kinderen
in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar
met een verstandelijke handicap wonen. Voor sporten is er geen ruimte in
het tehuis. Nu wordt een poging ondernomen om een vleugel aan het tehuis te bouwen, bedoeld als sporthal.

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
20-09-2013 Sammy Johanna Jacoba
Cornelia, d.v. N.J.T. Zwarthoed en
M.G.C. Beunder; 20-09-2013 Noa,
d.v. J.J.J. Tol en M.M.J. Molenaar;
21-09-2013 Bo, d.v. J. de Boer en
M.J.G.M. Molenaar; 24-09-2013
Thomas Thames Maria, z.v. T.J.M.
Schilder en A.C.M. Mooijer;
Ondertrouwd:
Johannes Clemens Koning en Mirjam Geertruida Dymphna Bernadette Baijens;
Getrouwd:
Cornelis Johannes Albertus Maria
Schilder en Ashley Jill Schoonhoven; Jeroen Bakker en Sharon
Nathalie Karstens; René Anthonius Kemper en Susanne Beentjes;
Alexander Sebastiaan Frank Stassen en Buki Lati Man; Jacobus
Cornelis de Boer en Roxy Rosina
Josina Buijs;
Overleden:
Gerardus Dominicus Hyacintus Maria Mühren, oud 67 jaar, e.v. M.R.
Mooijer; Johanna Cornelia Maria
Keijzer, oud 63 jaar, e.v. J.C.M.
Veerman; Maretje Veerman, oud 88
jaar, w.v. T. Schilder; 25-09-2013
Nicolaas Antonius Maria Kwakman,
oud 75 jaar, e.v. A.A.M. Karregat,
eerder gehuwd geweest met A.A.C.
Schilder; 25-09-2013
Suzanna
Matje Tolman, oud 87 jaar, w.v. T.J.
van der Zwaan
Voornemen tot uitschrijving
uit de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel 66 van de Wet GBA is een
ieder verplicht na verhuizing hiervan schriftelijk 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
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 EdamVolendam bent geregistreerd. Dit
heeft als direct gevolg dat er met
ingang van de datum van deze brief
geen documenten, zoals een uittreksel uit de bevolkingsadministratie,
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.
B.J. Brouwer, geboren 07-11-1972.

Lezing over stolpen

1200 basisscholen
Het bestuur van genoemde stichting
is al lang bezig om dit te realiseren.
Daarvoor wordt contact gezocht
met alle ongeveer 275.000 leerlingen van 1200 basisscholen in onze
provincie. Hun sportieve prestatie
vormt de motor voor deze goede
doelenactie.
Veel geld nodig!
Cor Wouda vertelt dat het streven
is om een deelname van 100%
te realiseren. 1,6 miljoen euro is
nodig! Dit moet gestalte krijgen
door middel van een ludieke actie,
waarbij geld wordt ingezameld in
luciferdoosjes. Met de lege doosjes
wordt uiteindelijk een recordpoging
gedaan voor het Guinness Book of
World records.

n Niels en Nicole brachten afgelopen week een kennismakingsbezoek aan Letland

dam, turntalent bij Mauritius, en
Nicole Sukandar, een jonge turnster
(11) uit Hoorn. Zij stellen zich de
komende tijd voor aan alle NoordHollandse basisschool leerlingen.

kennissen vragen hun prestaties te
sponsoren. Dit geld zal dan in een
leeg luciferdoosje worden gestopt,
waarna het gestort wordt op een speciaal bankrekeningnummer.

Volendams boegbeeld
Inmiddels zijn twee Noord-Hollandse kinderen het boegbeeld geworden
van de campagne. Het gaat om de
11-jarige Niels Schilder uit Volen-

Start april 2014
In april 2014 zullen tal van sportieve
activiteiten plaatsvinden die de actie moeten doen slagen! Leerlingen
zullen in die periode familie, buren,

In Alkmaar worden alle doosjes aan
elkaar geregen, hopelijk op weg
naar een record! Op zaterdag 3 mei
wordt het resultaat van de actie bekend gemaakt.

Stolpboerderijen en Noord-Holland,
ze zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het landschap van piramidale daken vormt een unieke
bijdrage aan de karakteristiek van
onze provincie. Of de stolp nu in
een dorp, stad of solitair of in een
groepje in de polder staat, de stolpboerderij is altijd een bijzonder
opmerkelijk gebouw. Herkenbaar
door de kenmerkende hoofdvorm,
hoewel er regionaal verschillende
typen bestaan. Van langhuis tot westfries ‘medeltje’, van normaaltype tot
skuurskot. Maar ook de schapenboet
op Texel en de kapberg horen tot de
grote familie van de stolpen.
Vrijdag 11 oktober: lezing over de
stolpboerderij door Willem Messchaert in de Breek Etersheim.
Om 19.00 een heerlijke Hollandse
Stamppotmaaltijd à 9,50 en vanaf
20.15/20.30 aanvang van de lezing
à 5,00!
Graag van tevoren aanmelden via
info@debreek.com of 403 316.

