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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 Kaasmarkt

Deze foto is genomen op de Kaasmarkt met daarop de bekende kermisreiziger Louis Vallentgoed. Hij zit hier op zijn witte schimmel met zijn
wagen waarmee hij de kermissen afreisde. Hij had als attractie de schommelschuitjes.
Er waren vroeger in Edam meerdere kermisexploitanten waaronder de
stoomcarrousel van de wed. Schildmeier, die nog steeds te bewonderen
is in de Efteling.
De heer Vallentgoed is nog jarenlang secretaris en penningmeester geweest van de Nederlandse vereniging van Kermisvakgenoten ‘Ons
Belang’. Hij is helaas niet zo oud geworden: 69 jaar. Nazaten van
Vallentgoed zijn tot de dag van vandaag actief in de kermiswereld.
In het grote huis op de achtergrond woonde in die tijd slager Laan die zijn
zaak verkocht aan Dirk van der Geer die het huis liet verbouwen tot in de
huidige staat. Later woonde hier jarenlang Gerrit Koning, die hier oude
stenen bikte waarmee heel wat gevels in Edam werden vernieuwd. En nu is
het al jarenlang de woning en antiekwinkel van de familie Wassenbergh.

Antiek- en Brocantemarkt in Grote Kerk
Oosthuizen

Tientallen pianisten bezetten Edamse binnenstad

In het weekend van 4, 5 en 6 juni
staan zeven Noord-Hollandse kerken van de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) extra in
de belangstelling.
In de kerken in Beets, Beverwijk,
Haringhuizen, Kwadijk, Oosthuizen, Oudendijk en Schermerhorn
worden aantrekkelijke evenementen georganiseerd, zoals een Antiek- en Brocantemarkt, Wine and
Music wijnproeverijen en Trouwen
voor 1 dag. Op deze dagen zijn alle
activiteiten gratis toegankelijk. De
inwoners van Noord-Holland kunnen zo kennis maken met de vele
mogelijkheden die deze kerkengebouwen te bieden hebben.
Antiek
In de monumentale kerk van Oosthuizen is op zaterdag 5 juni en
zondag 6 juni een antiek- en brocantemarkt: serviesgoed, glaswerk,
zilverwerk, kant, prenten, boeken,
prachtige spullen van goede kwaliteit, van alles is hier te zien en te koop.
Tijdens of na uw rondgang over de
markt, kunt u genieten van een hapje
en een drankje op het gezellige binnenterras. De kerk is op beide dagen
geopend van 11.00 -17.00 uur. De
toegang is gratis.
Korte tour
Vanwege dit speciale weekend zal
de Vliegende Vleugel door NoordHolland reizen. Op zaterdag 5 juni
komt de Vleugel, die bespeeld wordt
door pianiste Iris Hond, naar Beets,
Beverwijk en Schermerhorn en op
zondag 6 juni naar Oosthuizen,
Oudendijk en Kwadijk. De Vleugel
maakt al spelend een korte tour door
ieder dorp en sluit af met een concertje buiten voor de kerk.

Elke voordeel heeft zijn nadeel en andersom. Bij de Pianowandeling in de Edamse binnenstad, afgelopen zondag
opnieuw gehouden, is de keuze zo groot dat veel deelnemers vaak flarden van muziek meekrijgen. Anderzijds is de
combinatie luisteren èn genieten van mooie woningen sterk. Dat bewees in het verleden de Kunst aan Huis Route al!
Ondanks het slechte weer kwam de animo in de loop van de middag op gang en werd het evenement een succes.
Het concept is even simpel als sterk: op 29 locaties wordt (veelal) de huispiano in beslag genomen door amateurs
en professionals. In een tijdsspanne van twee uur vinden er vervolgens intieme concerten plaats. Van stemmig tot
zwaarmoedig, van strak tot frivool. Alleen in ‘Het Geheim’ was de pianist niet op komen dagen, op de overige locaties klonken twee uur lang pianoklanken. Zoals in de woning van familie van den Hoff aan de Voorhaven (foto),
waar de grote, stijlvolle huiskamer was ingenomen door een aandachtig publiek dat luisterde naar virtuoos spel! En
in de winkel annex werkplaats van Mei Ling aan de Prinsenstraat was de piano het eerste uur bezet door Koen de
Boer, een groot (jong) lokaal talent. De wandeling eindigde in de Grote Kerk waar een geweldig toegift volgde.

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
Jur Petrus Johannes, z.v. L.N. Leek,
en: J.M.G. Smit; 19-05 Sven Johannes Jacobus, z.v. J.J.J. Molenaar, en:
E.A.F. Runderkamp;
Ondertrouwd:
Johannes Theodorus Maria Bootsman,
en: Anna Margaretha Maria Hansen;
Nicolaas Johannes Maria Runderkamp, en: Alida Anna Maria Kwakman; Ruud Hendricus Nieuweboer, en:
Martine Maria Sombroek; Gerardus
Arnoldus Joannes Maria Overgaag, en:
Brenda Janytta Beckman Lapré; Max
Alexander Meerman, en: Francisca
Helena Nuijens;
Getrouwd:
Johannes Cornelis Jacobus Maria
Klouwer, en: Catharina Margaretha
Maria Guijt; Theodorus Jacobus Hendricus Kwakman, en: Petra Maria
Kuipers; Johannes Wilhelmus Cornelis Veerman, en: Maria Hendrika
Johanna Tuip; Jan de Boer, en: Margaretha Johanna Geertruida Maria
Molenaar; Patrick Simones Johannes
de Koning, en: Anna Geertruida Schilder; Christopher John James, en: Susette Luger; Cornelis Johannes Maria
Schilder, en: Catharina Gesina Agatha
Tuijp; Robert Martijn van der Spek,
en: Milou Lanen; Robin Hoencamp,
en: Wendy Elisabeth Paulina van ter
Meij; Maikel Bierdrager, en: Lisette de
Koning; Theodorus Jacobus Zwarthoed, en: Alida Margaretha Elisabeth
Zwarthoed;
Overleden:
Maria Anna Wilhelmina van Stein, 74
jaar, w.v. C.C.A. Overwater; Pieter Keijzer, 85 jaar, e.v. C.J. van den Bosch;
Elisabeth Verstrate, 93 jaar, w.v. J.G.
Boonstoppel; Johannes Wilhelmus
Henri Dongelmans, 68 jaar, w.v. C.M.
Guit; Alida Maria Hoekstra, 22 jaar;
Jenny Petronella de Boer, 34 jaar, e.v.
J.J.M. Koning; Aagje Molenaar, 80
jaar; Jacobus Theodorus van Dijk, 78
jaar, e.v. M.A. van Vlaanderen; Harm
Kampen, 95 jaar, w.v. E.M. Ruttloff;
Jacob Tjeerd van der Laarse, 82 jaar,
e.v. A.C. Berrevoets; 20-05 Johanna
Christina Pfeijffers, 90 jaar, w.v. H.J.
Duinker; Cornelis Nicolaas Koning,
65 jaar, e.v. P.A.E.M. Segaar;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonenop 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.
J.J.A.W. Nagelhout, geboren 27 juli
1977. Datum uitschrijving 31 maart
2010. R. Lamers, geboren 31 oktober 1976. Datum uitschrijving 1 april
2010; M. Fráter, geboren 12 december 1940. Datum uitschrijving 29
maart 2010; K.S. Lim, geboren 19
oktober 1954. Datum uitschrijving
15 april 2010.
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 hetniet
eens is met het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders
van Edam-Volendam, Postbus 180,
1130 AD Volendam.
De volgende persoon zal uit de gemeentelijke basisadministratie worden geschreven
R. Pruijs, geboren 15 augustus 1946.

