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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 Schepenmakersdijk

Deze foto is net zo oud als in de vorige Stadskrant en gaat terug naar
1880. De foto is gemaakt door fotograaf Siewers. Hier staat de Westerbrug in zijn volle glorie en kijk je richting Schepenmakersdijk. Een
prachtige foto van de bekende fotograaf met links op de voorgrond een
van de vele urinoirs die toen in Edam stonden.
Vandaag de dag is er nog maar een. Vind je het gek dat er af en toe
iemand tegen een boom staat om zijn blaas te ledigen.
Op de achtergrond twee huisjes met rechts het latere sigarenwinkeltje
van Prijs met daarnaast een huisje dat dwars op de weg is gebouwd en
waar later de melkhandel van Kees Hooyberg werd gebouwd.
Daarnaast de boerderij van Dré van der Laag. Moet je nagaan: een foto
van 130 jaar oud en nog spathelder. Of hij gisteren gemaakt is!

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
Kane Johannes, z.v. M.P.M. Schilder,
en: K.W.A. Tuijp;
Ondertrouwd:
Johannes Cornelis Theodorus Zwarthoed, en: Linda Snoek;
Getrouwd:
Hendrik Cornelis Simon Veerman,
en: Rina Alida Cornelia Theresia
Buijs; Bruining Simon Maria Tol,
en: Elles Regina Anna Visser; Johannes Cornelis Jozef Nieuweboer, en:
Linda Maria Cornelia Jonk; Simon
Johannes Cornelis Tol, en: Thi Mai
Anh Vu; Gerardus Marinus Buijs, en:
Ngoc Bao Châu Nguyên;
Overleden:
Trijntje Tuip, 84 jaar, w.v. T. Smit;
Maria Margaretha Catharina Karregat, 36 jaar; Joannes Cornelis Beers,
79 jaar, e.v. A.M. de Boer; Thomas
Steur, 82 jaar, e.v. G.M. Zwarthoed;
Joseph Frederikus Dekker, 70 jaar,
e.v. A.H.M. Butter; Geertruida Maria Kwakman, 78 jaar, e.v. J.J. Veerman;
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.
Y.H. Jamal, geboren 29 september
1957; Datum uitschrijving 22 november 2010. A.G. van Dijk, geboren 17
mei 1983; Datum uitschrijving 25
november 2010.

Op Brede School De Piramide maken de kinderen dus niet alleen kennis
met rekenen en taal en andere traditionele schoolvakken, maar ook met
sport, muziek, kunst en cultuur.

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.

Tijdens het koken zijn er kinderen van alle leeftijden bij elkaar. Met z’n allen bereiden ze een hoofdgerecht en toetje. De jongsten helpen mee met het
snijden van het fruit en doen alles door elkaar. De oudere kinderen wegen de
ingrediënten, roeren in de pannen en letten goed op of er niets overkookt.

Lezing: Molens in
Noord-Holland

Heerlijk koken op
Brede School De Piramide

Anneke en Joop van Overbeek 65 jaar

Dubbel feest in het Damhotel

Vol enthousiasme wordt er gekookt. Er wordt serieus geschaakt en
talenten worden ontdekt tijdens de tekenlessen. Op 1 oktober 2010
is Brede School De Piramide officieel van start gegaan. Leerlingen
kunnen na schooltijd deelnemen aan activiteiten met een educatieve
waarde. Koken, schaken, judo, kleuterdans en tekenen. Het zijn enkele
voorbeelden uit een rijk aanbod van activiteiten die op Basisschool De
Piramide en in De Singel plaatsvinden.

■ V.l.n.r.: Tante Lien’s zusje uit de gordel van smaragd (Peggy Andries), Neptunus (Jos
Bookelman), Piratenechtpaar (Anneke en Joop van Overbeek) en de Nar van de Koning
(Bert Creemers), een bont gezelschap aan boord van een opgetuigd piratenschip

Het was een drukbezocht feest van het echtpaar Anneke en Joop van
Overbeek in het Damhotel op 30 december 2010. Onder het motto:
Wie kent zijn weg? werd gevierd dat beide bekende Edammers 65 jaar
geleden hun geboorte hadden.
Op de uitnodigingskaart waren familie en vrienden uitgenodigd om dit in
gezamenlijk te vieren. Het echtpaar viel in een warm bad. Zij werden toegesproken en bejubeld Joop werd zelfs omringd door heuse Honolulumeisjes
en Anneke werd belaagd door piraten onder aanvoering van Neptunus.
Zoals het echtpaar zich altijd al in tal van sociale netwerken in en buiten
Edam door de jaren heen heeft gemanifesteerd uitte dit zich ook in het beroep op de genodigden om een gift te doen voor een goed doel, te weten
de Voedselbank Purmerend. Opbrengst: 1440 euro en een kruiwagen vol
met Bintjes spontaan binnengereden op het feest door, Harry Stokman, een
bevriende boer uit de Purmer!

Ruud Bakker overleden

Aan het einde van de les krijgt iedereen het lekkers mee naar huis
Lisa uit groep 5 vertelt; ‘we hebben al wraps met ei en kip gemaakt, kerstkoekjes gebakken en vandaag maken we pasta met kip. Alle dingen die ik
hier leer kan ik nu thuis ook doen. Boaz, Max en Donny uit groep 3 hebben net het fruit schoon gemaakt voor het toetje. De vorige keer hebben ze
appelflappen gemaakt, die waren heerlijk!
Kay uit groep 8 houdt erg van koken en leert hier heel veel. Zijn zusje Rosa
is er ook. Binnenkort kunnen ze dus samen een heerlijke maaltijd voor hun
vader en moeder klaar maken!

Totaal onverwachts is afgelopen week Ruud Bakker (68) overleden.
Nog maar net aangekomen in Thailand voor een mooie rondreis, stierf hij
in bijzijn van zijn vrouw Cisca aan een hartstilstand op hun hotelkamer.
Ruud was jarenlang begrafenisondernemer, opzichter van de Algemene
Begraafplaats en koster van de Grote Kerk.
In zijn functie begeleidde hij vele honderden Edammers bij het verlies van
een dierbare.
De goedlachse Edammer was altijd betrokken en behulpzaam. Hij was dan
ook zeer geliefd in zijn woonplaats.

De heer Zwijnenberg werpt aan
de hand van vele foto’s en kaarten
een blik op de molenrijkdom van
Noord-Holland: Wat voor soorten
molens waren er in het verleden, en
wat is er nog van over? Wat voor
types komen er voor, hoe werken ze
en welke functies vervullen ze?
Een belangrijke vraag is ook: Hoe
staat het met het molenbehoud in
Noord-Holland? Hierbij komen ook
bestaande en verdwenen molens in
de omgeving van Zeevang en Beemster aan bod. Een ander interessant
aspect waar de heer Zwijnenberg
ons over zal vertellen is het vroegere
seinsysteem van de watermolens die
uitsloegen op Schermerboezem.
Eric Zwijnenberg is zelf eigenaar
en molenaar van een watermolen in
Egmond aan den Hoef, en vervult
als vrijwilliger verschillende functies binnen de molenwereld.
Bezoekerscentrum de Breek,
Etersheim. 21 januari.
Hollandse pot om 19.00 a 9,50.
Aanvang lezing om 20.30 a 5,-.

