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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam
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 Singelweg

Op 1 mei 1906 werd de spoorlijn Kwadijk, Edam, Volendam feestelijk geopend door burgemeester H.J. Calkoen en wethouder A.H. Kramer.
Ze zitten hier op een primitief bankje op een lorrie achter de locomotief.
Er werd al meteen veel gebruik gemaakt van deze verbinding want in
1907 vervoerde het lijntje al 82.500 passagiers.
Je reed in tien minuten van Volendam naar Edam en door naar Kwadijk
in 15 minuten. Vanaf 1910 reed er in de nachtelijke uren een speciale
vistrein om haring en ansjovis naar Amsterdam te vervoeren.
Ook werd er veel kaas vervoerd in witgeschilderde kaaswagons voorzien van speciale rekken voor de kaaskisten.

Tientallen deelnemers Sint-Kerstactie
Ondernemersvereniging Edam in de prijzen
De loting vond al twee weken geleden plaats, maar de prijswinnaars mochten exact een week later ‘op de koffie met gebak’ in het
Damhotel. Vorige week zondagmorgen hing er een vrolijke sfeer
in de grote zaal waar de prijzen
werden overhandigd aan de winnaars van de Sint-Kerstactie van
Ondernemersvereniging Edam.
De hoofdprijs ging naar Annelies
Bos (Lingerzijde), zij gaat met
haar man haar geluk beproeven
in Las Vegas.

Ruime keuze
De professionele amateurkok grijpt
de prijs aan om zich nog meer te
verdiepen in het assortiment van de
Edamse bakker. “Ik ben voornemens
om zoveel mogelijk soorten uit te
proberen.”

De familie Oudhuis (B. Heinszstraat)
gaat naar het heerlijke Barcelona
en de familie Houting uit de Noorderstraat stapt binnenkort in de auto
op weg naar een lang weekend Groningen.

Q Foto links: de hoofdprijswinnaars met
3 reisprijzen, foto onder: groot aantal
winnaars van de ‘Edamse’ prijzen.

Chique geurtjes
Verder werden vele speciale winkeliersprijzen uitgereikt. Van mooie
dinerarrangementen tot chique geurpakketten. En van antieke prenten
tot een jaar lang gratis brood eten.
Een jaar lang brood
Jaap Hollenberg vertelt dat hij bijzonder blij verrast is door de ‘broodprijs’. “De dames van Gorter zullen
mijn hoofd goed moeten inprenten!”
Hollenberg mag overigens niet onbeperkt het brood uit de succesvolle
bakkerswinkel aan de Achterhaven
slepen.
Een brood per dag
“De restrictie is dat het om één
brood per dag gaat. Dat is ruim
voldoende hoor! Ik snap wel dat
niet al mijn neefjes en nichtjes in
mijn naam langs mogen komen.”

Krentenbol
De geboren Obdammer laat zich niet
uit of hij al bedelbrieven heeft ontvangen. “Maar ik wil zo nu en dan
best wel een krentenbol uitdelen het
komende jaar.”

ANNO ■
‘Dijkdoorbraak’
vervolg voorpagina
Een nog heikeler gebied ligt aan de
zuidzijde van het Havengebied. Hier
leek het er even op dat ondernemers
en bewoners elkaar gevonden hadden, maar dat bleek te vroeg gejuicht.
Wethouder Luyckx zou afgelopen
week een gesprek hebben met beide
partijen. Dat gesprek is uiteindelijk
alleen met ondernemers gevoerd.
Bewoners van het Zuideinde voelen
zich niet serieus genomen. Zij dachten een compromis te hebben, maar
voelen zich in de steek gelaten door
Luyckx nadat een voorstel om het
parkeerterrein aan de Zuidkant alleen
te gebruiken voor ontheffingshouders, in de plannen alsnog opdook
als een parkeerterrein voor iedereen’.
Ook zijn de bewoners bevreesd dat
een nieuwe, bredere weg onderlangs
hun woningen de opmaat is naar veel
meer toekomstig toeristisch verkeer
(lees extra horecavoorzieningen op
het Slobbeland).
Zoals het er nu naar uit ziet lijkt een
gang naar de rechter onafwendbaar.
Afhankelijk van de te maken keuzes
zal die stap ondernomen worden door
ondernemers (die met parkeervoorzieningen bereikbaar willen blijven),
of bewoners (die zoveel mogelijk
autoverkeer willen elimineren). Al
eerder werd met succes een verkeersbesluit van de gemeente via de
rechter afgeblazen.
Op 17 februari komt wethouder
Luyckx opnieuw met een (aangepast) Verkeersplan Toeristische
Centrum Volendam. Dan zal blijken
of alle inspanningen van de laatste
jaren leiden to een doel dat inmiddels raadsbreed gedragen wordt: een
auto- en busvrije dijk gedurende het
grootste deel van het jaar.

Wijkagent op twitter
Twitterende wijkagenten, het is
even wennen. Voor de mannen en
vrouwen zelf, maar ook voor de
burger in de wijk. We zitten nog
in de experimentele fase, let maar
op als we een paar maanden verder zijn”, zegt Eelco Hoff van de
afdeling communicatie.
Van Someren is er wel van overtuigd
dat twitteren in de nabije toekomst
een belangrijk communicatiemiddel
wordt. ”Het is nu nog even zoeken
wat je er op kunt zetten. Ik denk dat
het binnenkort belangrijk wordt bij
kleine criminaliteit, dat je als er iets
speelt in de wijk meteen op twitter
om informatie kan vragen. Maar eerst
moeten meer mensen uit de wijk ons
gaan volgen, als dat gebeurt dan
wordt het pas echt leuk.”
“Het twitteren door wijkagenten
heeft nu al geleid tot een paar leuke
nieuwsartikelen in kranten en zelfs
een item op televisie. De wijkagenten worden dus al flink gevolgd.
We hopen echter op meer reacties
uit de wijk.”
Een paar ‘tweetjes’ per dag, luidt de
opdracht van communicatie aan de
vijf in de regio Zaanstreek-Waterland
twitterende wijkagenten. “Ze moeten
daarin vertellen waar ze mee bezig
zijn, wel zakelijk geen privéberichten.” Hof hoopt dat binnen een jaar
meer wijkagenten gaan twitteren.
,,Het streven is alle wijkagenten van
goede middelen te voorzien. We zitten nu nog in een proefperiode, maar
ik kan me voorstellen dat we binnen
afzienbare tijd ook opsporingsberichten op twitter gaan zetten. En vermiste personen. De vijf agenten, die
twitteren doen het onder de postcode
van hun wijk. Politie1135 (Edam),
Politie1132 (Volendam).

