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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!

Dijkgraaf Poschlaan/Versteegshingel
Deze mooie ansichtkaart werd in 1906 uitgegeven en vanaf het Volendammerpad genomen. Met rechts de boerderij van de familie Kout,
inclusief kapberg.
De stoomtram Kwadijk, Edam, Volendam was net geopend. Je kan aan
de rij palen die je ziet precies zien waar het trammetje heeft gelopen.
Op de achtergrond staat de houtzaagmolen van Teengs met ernaast
de droogloodsen. Op de voorgrond ligt nog een koeboot die ook werd
gebruikt om de koemest naar het land te brengen.
Als we nu praten over landelijk gebied dan is dit hier toch zeker het
geval! Rood en zwartbont vee door elkaar.

Dank!!!

Aan initiatiefnemers Johan Bond ( Boetie), Eddy Veerman, Johan Molenaar van de Sportkoepel, Rick Westerdaal en Wil Bouman van de Atletiek
Vereniging Edam, aan Theo Sier, alle vrijwilligers die meehielpen met van
alles en nog wat, de mensen van de EHBO, personeel van AV Edam en de
Jozef, de NIVO, het NHD, de LOVE en de Kabelkrant, TVNH, en iedereen die meeliep, mee-dacht of mee-deed op welke manier dan ook bij de
organisatie van de 50-uurs-anti-drugs-loop.

Burgerljike stand

Geboren:
15-07 Sil Johannes Thomas, z.v.
M.W.E. Sier, en: J.G.M. Buijs;
Ondertrouwd:
Freddy Franciscus Johannes Tiggelman, en: Marianne van Oeveren; Nicolaas Theodorus Johannes Schilder,
en: Adriana Maria Cornelia Sier;
Getrouwd:
Max Alexander Meerman, en: Francisca Helena Nuijens; Wilbert Wilhelmus Johannes Vrolijk, en: Helmina Theadora Maria van der Slot;
Jacobus Jozef Hillaert, en: Johanna
Alida Maria van Delft;
Martin Franciscus Maria Luke, en:
Leontien Snoek;
Overleden:
Cornelia Maria Reurs, 89 jaar, w.v.
P.J. de Boer;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
R. Mironowicz, geboren 2 januari
1981; W. Zakowicz, geboren 16 januari 1978;

Skate Challenge 2.0

Zorg dat je op woensdag 21 juli met
je skateboard fit en wel klaar staat
want dan organiseren de Singel en
Kiteshop Intofun weer een vette
Skate Challenge! Vanaf 11:00 uur
kun je genieten van muziek, demo’s
en draait alles natuurlijk om wie de
beste tricks uithaalt en naar huis gaat
met een coole prijs!
Inschrijven á € 5,- is mogelijk op de
dag zelf en de wedstrijd begint om
12:00 uur. Woensdag 21 juli11:00 uur
Skateveld achter de Singel.

‘Ik kreeg kippenvel van uniek onthaal’

Edammer beleeft fantastische dag op het IJ

Wij, 304 Moedige Moeders en Vaders, de bestuursleden en de mensen van
de opvang voor drugsgebruikers of verslaafden en hun familie, willen jullie heel erg bedanken voor de spontane medewerking aan onze Fuckdrugs!
campagne dmv de 50-uurs anti-drugs-loop.
Het was veel werk, en het was een enorme inzet van jullie allemaal!
Het werd ook een succes, en er kwamen vele reacties van allerlei mensen. Iedereen vond het TOP !! Er zijn heel veel foto’s gemaakt, te zien op
www.fuckdrugs.nl waar ook zichtbaar is wat een fantastische sfeer er hing!
Moedige Moeders

Zuiderzeetochten vanuit
havens Edam-Volendam
Q Op zijn eerste werkdag bij de Waterpolitie van Amsterdam beleefde Leon van Montfort de dag van zijn leven

Zijn eerste werkdag zal wellicht de mooiste blijken uit zijn hele carrière:
Leon van Montfort, Edammer en sinds april 2010 hoofdagent bij het
korps Amsterdam-Amstelland, startte afgelopen dinsdag bij het team
‘water’. Terwijl de dag rustig begon (‘we dachten dat niemand het Nederlands elftal zou komen huldigen’), werd het een fantastische dag met
zo’n 700.000 bezoekers.
De waterpolitie had dinsdag de taak
om de vele bootjes enigszins op
afstand te houden en de boot met
voetballers en trainersstaf binnen het
gestelde schema door te laten varen.
Dat lukte, onder meer door vele honderden boten met een grote rubberen
band ‘weg te drukken’.
Q De ‘Voolenmaen’ van Theo de Geus vaart dagtochten en arrangementen

Theo de Geus is na zijn horecacarrière een nieuwe koers ingeslagen. Op
de mooie klipper ‘Voolenmaen’ kunnen dagtochten en arrangementen gezeild worden. Met of zonder catering en met speciale culturele happenings
aan boord. Zo heeft De Geus plannen om speciale ‘Vollemaen’ tochten te
organiseren met bekende muzikanten aan boord.
Informatie: 06-204 09 668 (maximaal 12 opstappers per boot, meerdere
klippers mogelijk).

Heitinga
Ondertussen had Leon zelfs nog even
de tijd om enkele voetballers hoogstpersoonlijk de hand te drukken. “Ik
heb bijvoorbeeld Heitinga en Van
Bommel even gefeliciteerd met de
tweede plek. Ik zat er echt met mijn
neus bovenop. Je voelde je zelf ook

een beetje (bijna) wereldkampioen;
de rillingen liepen af en toe over
m’n rug.”
Alleen maar minder
Alles verliep dinsdag goed. Bij de
evaluatie werd de nieuwbakken wateragent al medegedeeld dat het ‘alleen maar minder kan worden’ in zijn
nieuwe functie.
Zware studie
Woensdag kwam de Edammer weer
met beide voeten op de grond. “Ik
heb net een hele zware studie achter
de rug, waardoor ik hoofdagent ben
geworden. Ik heb nog niet zo lang

geleden geroepen dat ik nooit meer
een studieboek zou inkijken. Maar
in deze functie moet ik opnieuw aan
de bak.”
Speedboot
Gelukkig voor Leon - gestationeerd
op Kattenburg - is veel van het werk
praktisch. “Ik heb tot vandaag nog
nooit op een speedboot gezeten. Die
moet ik leren besturen. En uiteraard
moet ik alles weten wat met varen te
maken heeft. Ons werkgebied loopt
van Amsterdam centrum tot enkele
omliggende gemeenten.”

