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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 Spuistraat

Deze erepoort werd gebouwd vanwege het onafhankelijkheidsfeest
1813-1913 op de hoek van de Keizersgracht en Spuistraat. Zoals deze
poort stonden er in 1913 tientallen in Edam. Het was precies 100 jaar
geleden dat Napoleon verslagen was en Nederland weer een zelfstandige Republiek.
Links op de hoek de bakkerij van Beek. Ze noemde hem de kunstbakker
omdat hij behalve brood ook antiek verkocht. Zelf maakte hij schilderijtjes
die hij naast de oven liet drogen om ze sneller te kunnen verkopen.
De antieke borden zie je voor het raam staan. Rechts is altijd een dokterswoning geweest, later werd het een bank en nu is het weer een
woonhuis.
Dit is toch een mooi plaatje al die buren voor de poort! Evenals nu was
buurtvereniging de Spuistraat een hechte en actieve vereniging.
Erg veel is er in de Spuistraat niet veranderd. Alleen het pand van Leek
is nu restaurant De Beurs, maar voor de rest is de straat alleen maar
mooier geworden.

Winnaars fotowedstrijd gemeentegids
Afgelopen maandagavond werd in
het stadskantoor bekendgemaakt
welke lokale amateurfotografen
hun foto voor een jaar terugzien in
de gemeentegids Edam-Volendam.
Een deskundige jury bestaande uit
fotograaf Cor Kes en Cor van Bruggen wikte en woog en besloot om de
volgende vier foto’s te honoreren.
Wethouder Runderkamp gaf tekst
en uitleg en liet een proefdruk zien
van de nieuwe uitgave.
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20 april Rollatordag
in De Meerwijk

Vierde prijs: Stefan Steur (onder)

Tweede prijs: Jack Koning (onder)

ANNO ■
Burgerlijke stand

Eerste prijs: Henk Keyzer (boven)

Derde prijs: Jack Koning (onder)

De rollator is niet meer weg te denken
uit het straatbeeld. Heel veel ouderen
en mensen die slecht ter been zijn
danken hun mobiliteit en zelfstandigheid aan hun rollator. Het doen van
boodschappen, een wandelingetje in
de zon, veel mensen zouden dit niet
meer kunnen zonder hun rollator.
Toch gaat er ook wel eens iets mis.
Een rollator moet goed zijn aanpast
aan de persoon. Iedereen is anders en
voor elke lengte, houding en beperking zijn weer andere aanpassingen
nodig aan de rollator. Verder moet
een rollator ook goed onderhouden worden. Regelmatig een “grote
beurt”is geen overbodige luxe.
De Meerwijk Bibliotheek organiseert daarom een speciale dag van
de rollator op 20 april 2010
De hele dag staat De Meerwijk Bibliotheek in het teken van het veilige
gebruik van de rollator.
De Rollatordag start met een rollatorshow. Deze show toont de kwalitatief
goede rollators met keurmerk. De
voordelen en technische mogelijkheden worden gedemonstreerd. Tevens
wordt informatie over aanschaf, vergoeding en onderhoud gegeven.
Na de show kan iedereen zijn of haar
rollator gratis laten controleren. Tijdens het spreekuur zorgen technici
voor een keuring. Ter plekke worden
eenvoudige reparaties verricht.
Programma:
10.00-11.00 uur Rollatorshow;
11.00-15.00 uur Rollatorspreekuur.

