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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 Voorhaven

Dit is de oude melkfabriek aan de Voorhaven gebouwd in 1918. Het
rechtergedeelte stond er al, want dat was de meelmalerij van C. Igesz.
Maar toen hij de meelmolen van Banning op het Klein Westerbuiten
bouwde, werd de meelmalerij verbouwd tot kantoor en opslag.
De melkfabriek heeft niet zo lang bestaan. In de oorlog werd er namelijk
een gaarkeuken in gevestigd. Daarna is het jarenlang een chocoladefabriek geweest van Piet Sier. De fabriek zat in het linkerdeel. Boven en
rechts zat Comitas, een atelier van Meinderd de Heerwaar, waar veel
meisjes uit Volendam werkten. Eind jaren tachtig kwamen hier vier
huurwoningen van de woningbouwvereniging.
Rechts nog een fietsenrek van café de Zon van de familie Prijs, op de
hoek van de Voorhaven.

Expositie Anthonie en Paul Heidinga
in Grote Kerk Oosthuizen

Burgerlijke stand

Geboren:
Mike Laurentius Nicolaas, z.v.
C.H.M. Snoek, en: A.G.M. Bond;
Ondertrouwd:
Johannes Wilhelmus Steur, en: Daphne Smit;
Getrouwd:
Thomas Willem Bokstijn, en: Agatha Alida Bont; Wilhelmus Ignatius
Maria Kwakman, en: Liza Cornelia
Zwarthoed; Nicolaas Johannes Tol,
en: Sharon Anna Cornelia Smit; Ronnie Nicolaas Klouwer, en: Bianca
Theresia Maria Koning; Bruining
Jacobus Maria Zwarthoed, en: Afra
Maria Jozefa Veerman; Cornelis Johannes Keizer, en: Elisabeth Anna
Cornelia Maria Steur; Johannes Theodorus Maria Bootsman, en: Anna
Margaretha Maria Hansen; Johannes
Wilhelmus Steur, en: Daphne Smit;
Overleden:
27 mei Charles Gerard de la Cour,
71 jaar, e.v. E. Boonstoppel; 31 mei
Geertje Veerman, 85 jaar, e.v. S.
Mooijer; 31 mei Alida Anna Kok,
84 jaar, w.v. C. Molenaar;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
Kim Mieloo, geboren 11 september
1986; D.A. Wittmer, geboren 26 september 1965; J. Van Puijmbrouck, geboren 26 juli 1967; Gerrit Kamminga,
80 jaar, e.v. C.M. Günther:

Nick en Simon in jury

Nick en Simon zullen komend najaar
nieuwe talenten gaan beoordelen.
De Volendammers, Jeroen van der
Boom, Van Velzen en Angela Groothuizen zijn jurylid in ‘The Voice’.

Kaaspop is er klaar voor

Van zondag 20 juni tot en met zondag 18 juli is in de Grote Kerk van Oosthuizen werk te zien van de broers Paul en Anthonie Heidinga. De expositie
wordt op zondag 20 juni om 16.00 uur geopend door Ben Visser. U bent
van harte welkom.
Paul (1938) en Anthonie Heidinga (1942) schilderen en tekenen sinds hun
jeugd, maar zijn nooit beroepskunstenaars geworden. Het was een tweede
leven naast de advocatuur (Paul) en de archeologie (Anthonie). Beiden
hebben in de jaren ’60 de 1e prijs Beeldende kunsten van de Universiteit
van Amsterdam verworven, maar ze zijn nadien zelden met hun werk naar
buiten getreden. Anthonie heeft enkele malen in Edam (Uitwaterende Sluizen 2001, Grote Kerk 2003 ‘Verbonden eeuwen’) geëxposeerd. De enige
keer dat ze eerder samen exposeerden was in 2002 (Goedereede).

‘1001 Nacht’ op OBS de Piramide

Vliegende tapijten, oosterse paleizen, wonderlampen en kamelen. Op basisschool De Piramide staat deze weken alles in het teken van ‘1001 nacht’.
Er wordt aandacht besteed aan de bekende en minder bekende sprookjes
van 1001 nacht. Tegelijkertijd wordt er een beetje geproefd aan de Oosterse sfeer. De kinderen drinken muntthee, bakken Marokkaanse broden
en leren buikdansen.

Q Kaaspop biedt niet alleeen popmuziek, maar tal van muzikale stromingen

Zaterdag 19 juni is het zover: Kaaspop in Edam. Op drie verschillende
plekken zullen de hele middag in het teken van de muziek staan. Op het
Beemsterkaas-podium op de Kaasmarkt beginnen na Koek & The Pack
rond 16.00 uur de echt grote namen. De Wicked Jazz Sounds Band, The
Please, Bertof en als knallende afsluiter Gotcha! Allstars.

Q Oosterse sferen inclusief een markt de komende week op de Piramide

Bovendien wordt er volop geknutseld. De kleuters knutselen echte Oosterse paleizen, hebben van klei een wonderlamp gemaakt en kamelen gevouwen. De oudere kinderen weven tapijten, maken schatkisten en prachtige mozaïeken. De creativiteit is eindeloos. Op donderdag 17 juni wordt
het project afgesloten met een echte Oosterse markt. De kinderen kunnen
schatgraven, er is een waarzegster, een schoenenpoetser en er zijn heerlijke
hapjes. Een optreden van de kinderen en een echte buikdanseres zullen het
feest compleet maken!

Op het Jan van Wallendal plein zal dit
jaar het kinderprogramma om 12.00
uur geopend worden door Bounce
Dancemovement uit Volendam. Hierna treedt om 12:30 uur kinderband De
Poppies op. Een band met als missie
voor 2010: door heel Nederland kinderen de unieke ervaring van een eerste popconcert geven. Natuurlijk is er
naast muziek en dans gratis limonade
en schmink voor de kinderen.
Voetbalpauze
Na een korte voetbal-pauze gaat het
programma om 15:30 door met de

rockband Well Voted. Om 17:30
speelt Yo Mamma G & The Funk Slut
Foxtrot, instrumentale PowerLounge
en HumpaJazz gespeeld door 4 heren.
De formatie is in september 2009 gestart na wat mislukte pogingen om iets
met vocalisten te starten. Om 18:30
treedt Zorita op als afsluiter, wereldmuziek en finalisten in de Grote Prijs
van Nederland. Volgens 3voor12:
“Dit vooruitstrevende achtkoppige
gezelschap weet het publiek te boeien
met warme, mediterraanse klanken.
Met een scala aan volksinstrumenten
namen ze het publiek mee naar wat

een oergezellig, sfeervol zigeunerfeest zou kunnen zijn.”
Diaconietuin
De Diaconietuin is wederom gereserveerd voor singer-songwriters.
Om 16.30 uur begint de getalenteerde Jerney Kate. Opgegroeid in
de Zaanstreek en studeerde aan het
conservatorium van Alkmaar. Na
jarenlang mee gezongen te hebben
met de feestband Not Serious, is zij
nu een ander pad in geslagen. Om
17:00 uur neemt het PX Songwriters
Guild uit Volendam het podium over.
De precieze tijden zijn na te lezen op
onze website. Aan het programma zal
het niet liggen, zaterdag 19 juni gaat
weer een groot feest worden in Edam.
Informatie: www.kaaspop.nl of word
lid van onze hyve en/of Facebook!

