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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
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Dit is een prachtige foto van de grote optocht door Edam ter ere van de
100-jarige onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Nog niet zo lang geleden
is er een oude film getoond bij de Vereniging Oud Edam over dit feest.
Het was een historische optocht waarvoor ruim 300 mensen waren
gekleed als in de tijd van Napoleon. Grote animator was de heer Noothoven van Goor, de toenmalige excentrieke bewoner van ‘Huis de
Meeuwen’ aan de Zeevangszeedijk.
Hier passeert de optocht het café Hof van Holland met links op de
achtergrond de kruidenierswinkel van Abbes, waar Grietje van Dijk
werkte. Toen ze later een eigen snoepwinkeltje begon in de Kapsteeg
heette ze voortaan Grietje Abbes.
Ook werden er ter ere van genoemde feesten door heel Edam erepoorten gebouwd en met bloemen versierd, zoals hier te zien is. Op het doek
boven de weg staat ‘Leve de vrijheid’.

De politie heeft afgelopen maandag
twee ernstige geweldsincidenten
opgelost.
Het eerste incident vond plaats op
13 november in Edam. Een 12-jarige jongen werd bij buurthuis Singel
door vier Edammers, in de leeftijd
van 12 t/m14 jaar, en een Amsterdammer (13) geschopt en geslagen.
De recherche deed onderzoek waarna
de verdachten konden worden aangehouden. Allen bekenden schuldig
te zijn aan de mishandeling. Twee
van de vijf verdachten bekenden ook
nog betrokken te zijn bij een andere
mishandeling.
Deze mishandeling gebeurde op 29
januari in Edam. Op de Buikslotermeerstraat werd een 17-jarige Volendammer door zes jongens geslagen
en geschopt. Ook werd de Volendammer tegen een auto aangesmeten. De
13 en 14-jarige Edammers gaven toe
dat ze hier ook bij betrokken waren.
De recherche deed verder onderzoek
en kon nog drie Edammers (14, 16
en 17 jaar) en een Volendammer (16)
aanhouden. Tegen de verdachten
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Verkoop grond
Oorgat

Wethouder Karregat meldt dat de gemeente zeer binnenkort de secundaire
voorwaarden uitwerkt voor bebouwing van het stukje braakliggende
grond aan het Oorgat. Op deze beoogde doorgang voor een noordelijke
ontsluitingsweg mag een woning komen. Op de vraag of dat er ook twee
mogen worden, vertelt de wethouder
dat dit snel duidelijk wordt. De grond
zal dit jaar in de verkoop komen. Berichten hierover volgen.

Geboren:
05-03 Dex Martinus Maria, z.v. J.B.P.
Veerman, en: N. Blöte;
Ondertrouwd:
Robert Amende, en: Michella Dana
Cohen de Lara;
Getrouwd:
Michel Armand Posthumus, en:
Sabine Brevé; Cornelis Johannes
Maria Keuken, en: Sandra Maria
Mastenbroek; Patrick Jacobus Bruining Maria Tol, en: Catharina Claire
Maria Koning;
Overleden:
03-03 WolmoedAugustina Kwakman, 93 jaar, w.v. Th. Jonk.
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althans) nooit iets is veranderd

Geweldsdelicten
Edam opgelost

ANNO ■
Burgerlijke stand

Zwaar vrachtverkeer loopt weer vast op Zeedijk
En opnieuw loopt een grote vrachtwagen volledig vast in de drassige
grond van de Zeedijk. Volgens
bewoner Jan Buijs (To) gevolg
van het verkeerde naambordje
en de verkeerde routing in de
Tom Tom.
Woensdagmiddag probeert een
buitenlandse chauffeur vergeefs te
draaien, nadat blijkt dat zijn 22 meter
lange vrachtwagen verkeerd zit. Hij
moet richting Hoorn, maar de Tom
Tom stuurt hem de Zeedijk over.
Waar ook nog eens een (kwartslag
gedraaid) bordje ‘Zuidpolderzeedijk’ staat, wat de verwarring nog
groter maakt.
“En dat is niet de eerste keer”, vertelt
Jan Buijs, die het heeft meegemaakt
dat chauffeurs in frustratie en verwarring ’s nachts aan zijn deur kloppen
om te vragen waar ze beland zijn. “Ik
heb de gemeente en het Hoogheemraadschap al verschillende malen
gevraagd waarom er een verkeerd
naambordje staat en of ze kunnen
regelen dat de Tom Tom de juiste
route aangeeft. De eerste keer dat ik
dat verzocht heb is nu vier jaar geleden. Maar er is tot op heden niets
veranderd.”

Q Een grote vrachtauto blokkeerde donderdag urenlang de Zeedijk - foto Cor Kes
Ondertussen staat de matig Engels de woonwijken weer de snelweg naar
sprekende chauffeur uit het Oostblok Hoorn of Amsterdam op te gaan. En
vertwijfeld te wachten op hulp. Al dat allemaal doordat de Tom Tom
het komende verkeer van en naar het fout staat ingesteld en door een verNoordeinde zoekt achteruitrijdend keerd naambordje…”
de nooduitgang. Pas na enkele uren
komt een takelwagen de loodzware Vanuit het stadskantoor wordt gemeld dat de afdeling verkeerszaken
wagen lostrekken.
“De auto’s hier mogen niet langer al eens contacten heeft gelegd over
zijn dan 10 meter. Maar door deze de onjuiste navigatie. “Tot nu toe
verwarring zie je wekelijks vele gro- zonder resultaat.”
ter verkeer langskomen. Die probe- Ook het naambordje wordt onder de
ren dan weer te keren, zoals vandaag, loep genomen. “Formeel is de Zuidof rijden door richting Edam, om via polderzeedijk geen straatnaam.”

In gesprek met parochiebestuur van RK Sint Nicolaas?

Dat kan op woensdag 17 maart aanstaande om 20.00 uur in het gebouw ‘De Ontmoeting’. Tijdens deze
avond kijken pastoor Berga en het parochiebestuur, samen met u, terug op het afgelopen jaar en alles wat
daarin op pastoraal en bestuurlijk gebied gebeurde.
Ook zullen woordvoerders van de diverse kerkelijke werkgroepen en van de koren u infomeren over de dingen
waarmee zij in het afgelopen jaar bezig waren en u vertellen welke resultaten zij daarbij bereikten. Vanzelfsprekend zal tijdens deze avond ook vooruit worden gekeken en daarbij komen zaken als de toekomst van onze Nicolaasparochie, de herinrichting van de kerk, de bouwplannen rond de kerk, de toekomst van de Burghwall en
tal van andere zaken ter sprake. Het parochiebestuur hoopt natuurlijk op een grote opkomst op deze avond!
Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn. Laat u zien en laat uw stem horen.
Wij rekenen op u.

Donderdag de 11e maart wordt een
optreden van Mama Loo (Hoorn)
live geregistreerd in Café de Harmonie. De toegang is vrij, Iedereen die deze opname sessie mee
wil beleven is vanaf 21.00 uur van
harte welkom.
Zaterdag 13 maart Jazz Diner
met Jazzper
De Harmonie biedt deze zaterdag
een muzikaal diner voor 15 euro per
persoon inclusief live muziek van het
Edamse jazztrio Jazzper. Trio Jazzper bestaat uit enthousiaste muzikanten die hun inspiratie halen uit de
befaamde trio’s van o.a. Bill Evans,
Keith Jarrett en Ahmad Jamal.
Lekker eten
De keuken is open vanaf 18.30 en
er kan gekozen worden voor boueff
de bourgignon of spare ribs. Graag
even reserveren voor het eten ( 0299
37 16 64 of info”harmonie/edam.
nl). De live muziek is tussen 19.00
en 21.00 uur
Zondag 14 maart 17.00 uur PTT
(Peter Tensen Trio). Zondag 14
maart 19.00 uur Ruben Hoeke Try
out voor de CD presentatie
De tweede CD van Ruben Hoeke
gaat COEXIST heten en zal omstreeks maart 2010 in de winkels te
verkrijgen zijn. Aansluitend hierop
volgt er een Tour door heel Nederland. Voordat de band de CD echter
gaat presenteren in Poppodium de
Kade in Zaandan wil de band een
try out doen en koos daarvoor de
Harmonie uit.
Op deze zondag in de Harmonie
een unieke kans om als eerste podium een (voor) presentatie van de
nieuwe CD mee te maken van deze
bluesvirtuoos!
Donderdag 18 maart 21.00 uur
Freddie White
In Ierland is Freddie White zo’n
beetje een legende. Groeide op in
een muzikaal nest en vanaf zijn 17e
jaar professioneel muzikant en songwriter. Ging naar Londen, kwam in
aanraking met allerlei muzikale zijpaden en van daaruit ontwikkelde hij
een unieke zang en gitaarstijl.
Hij richtte in 1974 Scullion op samen
Sonny Condell. Deze band werd later
The Fake en uiteindelijk The Freddie
White Band. Met die band toerde hij
met Eric Clapton door Ierland. Zijn
1e solo albums Live on Tour en Do
You Do waren in Ierland zeer succesvol.
De entree is 5 euro.

