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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 Keetzijde

Vroeger werden alle boomstammen uit Noorwegen en Zweden met grote
houtvlotten over de Zuiderzee naar Edam gebracht, daarna werden de
bomen in kleinere vlotten door de sluis naar binnen geboomd.
Hier liggen ze nog aan de Keetzijde, maar daarna werden ze naar de
Balkenhaven (Versteeghsingel) gebracht, waar ze nog een jaar bleven
liggen voor ze naar de houtzaagmolen werden gesleept.
De vlotten werden met kettingen bij elkaar gehouden zoals je op deze
foto ziet.

Theaterprogramma 20112012 PX Volendam compleet

Daklozenkrant-verkoper Mike geliefd

Het theaterprogramma van 2011/2012 is compleet en aan het muziekprogramma wordt al hard gewerkt. Op de site van PX kunnen
reeds kaarten worden gekocht voor alle voorstellingen van het seizoen
2011/2012.
Hier een greep uit het aanbod; Javier Guzman, Eric Koller, 3J’s, JP Den
Tex, Nightmare the Musical, The Britisch Pop Invasion, Songs From Sister
Act, Beans&Fatback, Tommy the Musical, Andre Manuel, Ricky Koole,
Liesbeth List, Musical De Zangeres, Henry van Loon, Leo Blokhuis, Arjan
Ederveen, Woodstock en vele anderen.
Ook voor de kinderen hebben we door het seizoen heen een leuk programma: Breaking News the Musical, Poppentheater Lejo, Hakim, Abrakodabra
(studio 100) etc.
Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar aan het loket van PX, bij Primera winkels en
natuurlijk via de site van PX: www.pxvolendam.nl Hier kunt u zich ook
aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Op de fiets langs alle KLM huisjes

n Elke vrijdag en zaterdag is de goedlachse Zuidamerikaan te vinden bij Deen Edam

Hij staat er al weer een paar jaar. Soms in Zuid-Amerikaanse kledij, soms
als Charlie Chaplin, dan weer ‘casual’. Een vriendelijke, goedlachse en
intelligente man. Een vertrouwd baken op de vrijdag en zaterdag voor
de ingang van supermarkt Deen.
Mike praat liever niet (openbaar)
over zijn afkomst en reden waarom
hij in Nederland beland is. Hij is hier
al weer zo’n tien jaar. Om zichzelf in
leven te houden heeft hij verschillende
baantjes gehad. In hotels, als distributeur van kranten of in de bouw. Maar
alles was tijdelijk. Zijn hoop is nog
steeds gevestigd op de hulp van een
goede advocaat of jurist die hem verder kan helpen.

n Twee bikers doen alle originele versies van de beoremde porceleinen serie aan

Woensdagmiddag jongstleden ontving Betty Slot namens VVV Edam in
het kader van de Lentecampagne ‘Just be In Holland’ van de KLM en het
Nederlands Bureau voor Toerisme een team bikers.
Zij bezoeken deze weken alle plaatsen waar een gebouw staat waarvan
een KLM huisje is gemaakt. Van het Edams Museum aan het Damplein
is ook een porseleinen exemplaar (gevuld met jenever) in omloop.
De twee bikers maken een video- en fotoverslag die door 70.000 facebookfans gevolgd kan worden.

Oogje in het zeil
Tot die tijd is Mike de (opgewekte)
verkoper van Z!, de krant die dak- en
thuislozen op weg helpt om het bestaan enigszins dragelijk te maken.
Bij aankomst op de vrijdag- en zaterdagmorgen start hij zijn werk met het
aanvegen van de straat voor Deen.
Desgevraagd houdt hij even een oogje
in het zeil indien de baby in slaap
is gevallen in de auto en de ouder
de supermarkt in holt voor een snel
bezoek.

Amsterdam
Mike woont in een kleine kamer in
Amsterdam, waar hij wekelijks een
huurbedrag moet overmaken. Hij
heeft dus een dak, stelt weinig eisen
aan materie en houdt nog net voldoende geld over voor zijn verdere
onderhoud. Op de dagen dat hij niet
in Edam staat, probeert hij zijn krant
te slijten op plaatsen in Amsterdam.
‘High culture’
Over Edam en zijn inwoners blaast hij
in een mengelmoes van Nederlands
en Engels de loftrom: “Edammers
zijn vriendelijk en open minded. Er
heerst hier een ‘high culture’. Ik word
echt geholpen door het kopen van de
Daklozenkrant. Dit is, vergeleken met
andere verkooplocaties in de regio
Amsterdam, echt een topplek om te
verkopen. Ik haal vaak de beste cijfers. Daarvoor ben ik de mensen ook
heel dankbaar!
Zonder standplaats Edam zou ik nergens zijn!”

anno ■
Burgerlijke stand

Ondertrouwd:
Petrus Johannes Maria Tol, en: Marlies Maria Petronella Alida Schilder;
Richard Johannes Ruckert, en: Denise
van Kooten; Cornelis Maria Jonk,
en: Catharina Agatha Eva Tol; Frank
Cornelis Johannes Tuip, en: Catharina
Hubertha Schilder;
Getrouwd:
Gerardus Nicolaas Petrus Verhoeven,
en: Natasja Maria Smit; Martinus Jacobus Maria Kwakman, en: Samantha
Kraaijenhof; Cornelis Maria Smit,
en: Francisca Margaretha Catharina
Bont;
Overleden:
Jan Hendrik Rentzenbrink, 65 jaar,
e.v. A. Buitenhuis; 22-05 Agatha
Geertruida Maria Tuijp, 73 jaar, e.v.
J.G. Klaase;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande 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.
C.M. Veerman, geboren 6 oktober
1943; datum uitschrijving 14 april
2011; T. Kootstra, geboren 27 september 1955; datum uitschrijving 14
april 2011; R. v.d. Horst, geboren 21
augustus 1973; datum uitschrijving 21
april 2011; M.A.M. van Rees, geboren 15 juli 1985; datum uitschrijving
21 april 2011;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaarschrift
zich richt. Ook moet de bezwaarmaker 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.
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven:
K.D. Slatten, geboren op 10 juni
1977; K.D. Sims, geboren 27 november 1982; M. Tahir, geboren 15 mei
1963; J.M.H. Molenaar, geboren 4
oktober 1942; M.G.P. Bont, geboren
29 juni 1946;

Zaterdag 4 juni
Van Dik Hout ‘Leef’
tour Manifesto

De Nederlandse band Van Dik
Hout, bekend van grote hits als
‘Stil in mij’ en ‘Alles of niets’, heeft
deze maand een nieuw album getiteld “LEEF!” uitgebracht.
Aansluitend worden diverse clubs
aangedaan met een live show die in
het teken zal staan van het nieuwe
album. Deze clubtour brengt Van
Dik Hout zaterdag 4 juni voor een
sfeervol en intiem optreden naar het
Hoornse Poppodium Manifesto.
Als support een optreden van Christiaan Hof.
Tickets kosten € 19,50 en zijn te
koop via www.manifest-hoorn.nl en
bij alle Primera winkels.

