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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!

Lingerzijde/Wijngaardsgracht

Dit hoekje zag er vroeger veel mooier uit dan nu. In dit huis heeft jarenlang de familie Bij ’t Vuur gewoond. Albertus bij ’t Vuur had drie
zonen: Tijmon, Jaap en Gerrit. Ook hun grootvader heette Tijmon. Hij
woonde hier ook.
Tijmon begon hier als elektricien en wilde het pand graag kopen. Maar
dat wilde niet lukken. Daarom ging hij naar de Voorhaven. Zijn broer
Jaap kon het huis wel kopen en omdat het in slechte staat verkeerde
liet hij het huis slopen en werd het huis wat er nu nog staat gebouwd.
Later heeft Jaap het huis verkocht aan de heer Cees Knijn en zijn vrouw
die, nadat ze er jaren lang werkte, het huisje van buurman Van Diepen
kocht, om de winkel nog groter te maken.
De heer Van Diepen werkte als schilder bij het Hoogheemraadschap.
In het huis daarnaast woonde Hesseling, de smid, en later de familie
Okkerman.

Gemeenten gaan
meer samenwerken

Edam-Volendam oriënteert zich
momenteel op een zogenoemde ‘pragmatische’ samenwerking
met vier buurgemeenten. Het betreft voornamelijk operationele
bedrijfsvoering. Een notitie over
dit onderwerp ligt op dit moment
ter bespreking in het college.

Unieke extra prijs via Frank en Helen de Boer!

Wie koopt die wint (in Edam)!

Geen horeca in winkel

Bewoners van de J. Tonissenstraat
nummers 6 tot en met 14 kunnen
binnenkort beschikken over meer
woonbezit. De grond achter de woningen is nu nog openbaar groen.
Op één woning na, wordt het betreffende stukje betrokken bij genoemde
woningen.

De Nederlandse Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor het
behalen van dit goede resultaat.

Veilig ondernemen

De IBEV organiseert op woensdag
19 mei in restaurant Pieterman, Marinapark Volendam, om 20.00 uur
een bijeenkomst over veilig ondernemen en de nieuwe wet Vergunningen – WABO.

Zaterdag 22 Mei 2010, aanvang om
19.00 uur. Thema: ’KIEZEN’ met de
Geest van wijsheid en inzicht.
Voorgangers: Past. Petros Berga
& Pastor. Henk Bak uit Monnickendam
Met medewerking van het Koor.
Cantate Domino.

Er zal door het gemeentebestuur
geen medewerking worden verleend
aan een verzoek om de winkel aan
de Haven 70 te veranderen in een
horecagelegenheid.

Grond achter
J. Tonissenstraat
in verkoop

Opbrengst collecte

De Raad van Kerken organiseert op
zaterdag 22 mei een Pinkstervuurdienst nabij de RK. St Nicolaaskerk
Aan de Voorhaven in Edam.
De organisatie hoopt ook dit jaar
weer op een mooie zonnige Pinkstervuurviering.

De gemeente wil niet meewerken
aan een verzoek om in het pand
Noordeinde 7 te Volendam de bestemming te veranderen van woonhuis naar winkel.

Burgerlijke stand

Geboren:
23-04 Tamara Elisabeth Maria, d.v.
J.J.M. Lautenschutz, en: P. Vink;
23-04 Mike, z.v. H.A.M. Schilder,
en: M. Franzen; 28-04 Mike Matthias Hendrik Johannes, z.v. L.G.C.
Slotboom;
Ondertrouwd:
Johannes Wilhelmus Cornelis Veerman, en: Marua Hendrika Johanna
Tuip; Pieter Martin Meirink, en: Elisabeth Cornelia Francisca de Graaf;
Everardus Maria Verhoeven, en:
Wilma Yvonne Kooiman; Thomas
Willem Bokstijn, en: Agatha Alida
Bont; Simon Nicolaas Theodorus
Tuijp, en: Adriana Margaretha Maria
Plat; Johannes Hendrikus Nicolaas
Zwarthoed, en: Hillegonda Geertruida Margaretha Jonk; Bruining
Jacobus Maria Zwarthoed, en: Afra
Maria Jozefa Veerman; Wilhelmus
Ignatius Maria Kwakman, en: Liza
Cornelia Zwarthoed; Kokkie-Klaus
Veerman, en: Margaretha Fidelia
Maria Jonk;
Getrouwd:
Erik Verkaik, en: Jasmijn Jessica
Billy van Rigteren; Jan Jacobus
Kornlis Knol, en: Elisabeth Maria
Grotenhuis;
Overleden:
16-04 Stef Cornelis Sombroek, 3
maanden; 21-04 Grietje Beumkes,
95 jaar, w.v. J. Kramer; 25-04 Rachel
Maria Lansen, 77 jaar, w.v. Klaas
Schaap; 28-04 Klaas Klijnsma, 93
jaar, w.v. C.J. Smallenburg; 01-05
Geertruid Martina Haverhoek, 85
jaar, w.v. J. Schilder;

Dit jaar hebben 52 collectanten in
Edam een mooi bedrag opgehaald
ten behoeve van de Hartstichting.
In totaal werd er € 3.505,63 opgehaald.

‘Oecumenische
Pinkstervuur 2010’

Geen winkel in
woonpand
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Q Frank de Boer (woonwinkel ‘t Klooster) heeft alle handtekeningen verzameld van de internationals als extra prijs voor de Voorjaarsactie

Nog tot en met 29 mei kunt u bij 22 deelnemers terecht voor de Voorjaarsactie van Ondernemersvereniging Edam. Bij besteding van tenminste tien euro krijgt de klant een kaartje, waarop u uw naam en telefoonnummer kunt invullen. Deze bon kan weer direct gedeponeerd
worden in de gereedstaande bussen in de verschillende winkels.
Na de actie zal een trekking plaatsvinden bestaande uit maar liefst 100
Edam cadeaubonnen ter waarde van
€ 7,50. Dit gebeurt in de eerste week
van juni. De winnaars worden bekend gemaakt via lijsten in de winkels en via onder meer de Stadskrant.
Alle prijzen kunnen worden afgehaald bij Primera Hartje Edam.

Shirt Nederlands elftal
Naast de vele cadeaubonnen heeft
Helen de Boer, mede-eigenaar van
woonwinkel ’t Klooster, afgelopen
week een bijzondere extra prijs ingebracht.
Het betreft een shirt van het Nederlands elftal met alle handtekeningen
erop van de spelers. Dit unieke shirt

wordt eveneens meegenomen met
de loting.
De man van Helen de Boer is oudvoetballer en internationale Frank,
momenteel jeugdcoach bij Ajax en
assistent van het Nederlands elftal.

Voorjaarsnota

Tijdens de laatste raadsvergadering
voor de zomerstop zal de Voorjaarsnota 2010 aan de orde komen in de
raad van Edam-Volendam. Vorig
jaar is al een forse bezuinigingsslag
gemaakt. Vraag is of deze tendens
ook nu wordt voortgezet.

Wijkagent
Ervaringen met veilig ondernemen
in Enkhuizen worden besproken.
Tevens is de heer Peter Schuurman
aanwezig, wijkagent in de gemeente
Edam-Volendam.

Bedankje

Dinsdag 11 mei ben ik in de Spuistraat in Edam zodanig hard gevallen
dat ik in het ziekenhuis gehecht moest
worden. De hulp die mij op straat
geboden werd, was hartverwarmend.
Twee dames, de overbuurman en
de chauffeur van de vrachtwagen
bedank ik hartelijk voor de zorgzame hulp.
R. v/d Berg uit Volendam

