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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!

Het Damplein, een jaar na de oorlog
Hier staan de leden van de pas opgerichte visclub Hengellust voor het
stadhuis in 1946.
Links staat Jaap Conijn, die later de kaaswaag weer opende voor toeristen. Net boven hem Cor Jansen, de postbode. Vooraan Cor Kraai
met zijn invalidekar, dan Charles Sens met tussen hen in de vrouwen
van Jan Mundel en Lou Huitema naast Charles van der Lande en iets
boven Gerard Visser en Wim Menzo.
Bovenaan Jan Slegt en Lou Huitema, met in de deuropening uiterst
rechts Kuiper en links Jannie van der Geer, de latere echtgenote van
Jaap Conijn.
Op deze foto staan nog twee Lijnissen, Gré van Houten, een Commandeur, Kees Ton en nog vele waar ik de naam niet van weet.

Maarten Ebbers
presenteert 2e comedy show Harmonie

De doordenderende Edamse comedian Maarten Ebbers heeft tussen het
voorbereiden van zijn nieuwe avondvullende programma tijd gevonden
om de comedy show op donderdag 21
oktober in de Harmonie te presenteren. Ook in deze tweede comedy show
zijn er weer twee stand up comedians
die het programma vullen van een
leuke avond waarbij je vooraf ook een
diner kan bestellen ( tel. 37 16 64 ).
Deze keer zijn het Michiel Peereboom
en Pieter Jouke. De aanvang is 21.00
uur toegang 5 euro en vanaf 18.00 uur
kan er gegeten worden. (zie voor het
menu www.harmonie-edam.nl)

■ Pieter Jouke (l), Michiel Peereboom

Zaterdag 23 oktober is de Amerikaanse Justyna Kelly die voor de
zondag in de ‘walk a bout music’
gepland staat al gearriveerd en zij
zal vanaf 21.00 wat liedjes zingen.
De toegang voor deze avond is vrij.
Zondag 24 oktober doet de Harmonie
mee aan het mede door het muziekcafé georganiseerde rondje ‘A walk
about music`, een singer songwriters
tour door Edam met 13 muzikanten
op 8 alternatieve locaties. ). Meer info
elders in deze krant. Als afsluiting spelen om 17.00 uur het Haagse Songwriters Trio Remmelt Muus en Femke.
De toegang is zoals elke zondag vrij.
Voor de artiesten die voor 17.00 uur in
de Harmonie spelen moet . een passé
partout gekocht worden (10 euro). Dat
kan de hele week in de Harmonie.
Zondag 33 oktober is het weer salsa
party in de Harmonie met om 17.00
uur de band Latin Adventure !

Familie Van Oostveen 70 jaar getrouwd
De heer en mevrouw van Oostveen
wonende aan de Lingerzijde en
zitten zoals elke dag om 10.00 uur
aan de koffie, genietend van de
voorbijgangers en de huiselijkheid.
Familie komt langs om te helpen
maar zelf kunnen ze best nog van
alles al zijn ze 94 en 90 jaar oud
en vieren ze de 31e oktober hun 70
jarige huwelijk.
“Ja hoor, ik doe nog de was en ik
kook nog een paar dagen per week
voor ons zelf”, aldus een altijd vriendelijke mevrouw van Oostveen, die
graag vertelt over vroeger. Haar man
heeft een ander op papier gezet en zo
weten we dat ze in 1916 1n 1920 in
Monnickendam geboren zijn, verliefd
werden en in 1940 getrouwd zijn
waarna ze drie kinderen 6 kleinkinderen en 4 (bijna 5 ) achterkleinkinderen hebben.
Druk sociaal leven
Ook de loopbaan van de Heer van
Oostveen is keurig op papier gezet
van het Hoogheemraadschap in 1926
tot het in de VUT gaan in 1979 bij
gemeentewerken in Edam-Volendam. “Heb je mijn levensloop ook
opgeschreven “, vraagt zijn vrouw,
alert als ze is. Jawel hoor aan het
eind van de brief staat vermeld dat
zijn vrouw 14 jaar werkzaam was
als bestuurslid van de Lutherse Kerk
in Edam, maar daar wil mevrouw
van Oostveen nog wel wat aan toevoegen. “Ik was hoofdleidster bij de
blindencollecte , had een druk sociaal
leven onder andere als voorzitster
van de Christelijke vrouwenbond in
Edam en zat in de bestuurscommissie van de landbouwhuishoudschool.”
Trammetje uit Monnickendam
Zo, dat is rechtgezet, mar nu nog
even over vroeger. “Wij komen uit
Monnickendam en nog steeds als
we daar zijn en ‘Mo’ zeggen voelen

■ De vitale 90-ers leiden nog steeds een zelfstandig leven - foto Cor van Bruggen

we ons daar thuis, daar waar de tram
door het Noordeinde reed, en de ijsventers elkaar beconcurreerden om
toeristen te kunnen bedienen toen het
drukker werd. Nu wonen ze alweer
57 jaar in Edam aan de Lingerzijde
en hebben mooie herinneringen aan
de voormalige buren en winkeliers
als Schotsman, Takkenberg, van
Diepen , de Jager, Loots en Wessels.
Leuke buurt
Achter hun huis lag jarenlang hun
motorjacht waarmee ze negentien jaar
lang op vakantie gingen. “Ik maakte
altijd rijmpjes uit de krant en ging
dan naar buurvrouw Schotsman als
ik er niet meer uit kwam, ze kon zo
goed rijmen. We wonnen eens een
theepot en theelichtje, zij koos toen

de theepot en het lichtje heb ik nog.”
Verhuren aan ‘roomsen’
Een laatste anekdote dan nog: We
verhuurden boven een kamer om de
verbouwing te kunnen bekostigen en
toen mijn man’s nicht Trijntje een
langs kwam, die net als ons niet veel
talen sprak en het bordje rooms, zimmer, chambres zag zei ze : Wat goed
dat jullie ook aan roomsen verhuren!
Oh ja, en aan dominee van Talingen
leende we eens een paar sokken van
mijn man omdat hij met rode sokken aan naar een begrafenis wilde.
Ja, in 70 jaar huwelijk maak je veel
mee en de heer en mevrouw van Oostveen genieten daar nog dagelijks van
in hun sfeervolle huiskamer bijgestaan
door veel familie en vrienden.

Halloween wandeling zaterdag 30 oktober

Eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk en de Stichting Beemster Werelderfgoed
organiseren weer een sfeervolle Halloween-wandeling. Tijdens het vallen van
de avond krijgen alle deelnemers een gekleurde lampion, zodat er een lang
lint van sfeervolle verlichting op de dijk ontstaat. Halverwege de route staat
een oude Peugeot vrachtauto met verlichte en voeren leden van toneelver.
Midden Beemster een ‘Halloween act’ op. Start : 17.45 uur. Lengte : 5,5 kilometer . Voor meer info zie: www.lesdeuxponts.nl of 0229-541275

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
06-10 Myla Jolie Sen, d.v. J.R. Nijhuijs, en: C.H.C. Scholte;
Ondertrouwd:
Patrick Radder, en: Annemarie Louise
Maria Schilder; Hans de Boer, en:
Roos Veld;
Getrouwd:
Sven Olaf Hagen, en: Mirjam Saskia
Hooijberg; Jacobus Maria de Boer,
en: Margaretha Maria Schilder; Simon
Johannes Maria Tol, en: Margaretha
Geertruida Maria Veerman; Petrus Johannes Everardus Smit, en: Geertruida
Maria Bernadette Schokker; René
Cornelis Theodorus Buijs, en: Maria
Johanna Antonia Heefer; Willem Maria Bakker, en: Margaretha Geertruda
Maria Dekker; Petrus Maria van de
Nes, en: Marianne van Hell;
Overleden:
Johannes Maria Keizer, 61 jaar, e.v.
J.M. Keuken; Petrus Nicolaas Plat, 66
jaar; Hans Bos, 54 jaar, e.v. M.A.B.
Sombroek; 06-10 Frederik Honingh,
94 jaar; 08-10 Cornelis Tuip, 80 jaar,
e.v. M.T.B. Visser;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven:
P. Bakker, geboren 11 maart 1980;
M.A.G.P. Varani, geboren, 12 juni 1975;
J.S.H. Hume, geboren 15 april 1975;
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.
P. Mironowicz, geboren 17 oktober
1983.Datum uitschrijving 9 sept. 2010;
J.T. Bond, geboren 6 november 1974.
Datum uitschrijving 7 sept. 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 het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
aan burgemeester en wethouders van
Edam-Volendam, Postbus 180, 1130
AD Volendam.

Rookworst Keurslager
Taam (goed) gekeurd

Tijdens de landelijke rookworstkeuring is de rookworst van Keurslager
Johan en Leontine Taam met goud
bekroond. Deskundige keurmeesters keurden op diverse punten en
concludeerden dat de ambachtelijke
rookworst van Keurslager Taam tot
de beste van Nederland behoort. De
keurmeesters keurden de rookworst
onder andere op smaak, geur, samenstelling en uiterlijk. “Een rookworst
moet goed gevuld zijn. De darm moet
knapperig zijn en mooi goud/geel van
kleur. Verder is het belangrijk dat de
typische rooksmaak en geur in voldoende mate aanwezig is, dat maakt
een rookworst tot een echte ambachtelijke Keurslager-rookworst”, aldus
Johan. “Onze rookworst voldoet
aan al deze eisen, dus wij keken niet
vreemd op toen de vakjury ons het
goudkeur-certificaat overhandigde.”
Die hangt nu op een mooie plaats in de
winkel. Terecht, want met zo’n resultaat mag je als vakman best pronken.

