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Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

Edam van eeuw tot eeuw

De Nieuwehaven
 
Dit is een prachtige foto uit 1890 en zeg nu zelf: dit is toch een plaatje! 
Je kijkt zo van de Nieuwehaven naar de Baanstraat en de Baanbrug 
met oude vrachtschepen in de Nieuwehaven. Daarachter in het mid-
den stond een grote werkplaats van een aannemer; de ladders hangen 
tegen de zijmuur. 

Links op de hoek van de Baanstraat stond de stolpboerderij van Puist 
met daarnaast nog enkele woningen. Trouwens, aan het hele Marken 
stonden alleen maar huizen en een stuk of vier kaaspakhuizen tot aan 
de Wallendalbrug aan toe, ter hoogte van de Jansstraat.

Kaaswaag in slechte staat

Niet alleen het Edams Museum maar ook de Kaaswaag (1778), een 
tweede toeristische trekker, verkeert in slechte staat. Scheuren in de 
muren, slecht voegwerk en een matige constructie vragen om actie.
 
De gemeente, eigenaar van zowel 
het museum als het waaggebouw, 
heeft nog geen herstelplan en zeker 
nog geen concrete plannen om het 
markante pand te renoveren. De 
Kaaswaag wordt verhuurd aan Henri 
Willig, die naast een kleine museale 
functie het pand inzet als verkoop-
punt voor (uiteraard) kaas.

Herstelplannen
“Wij kunnen op dit moment geen 
mededelingen doen over de onder-
houdssituatie van het pand. Om vast 
te stellen welk onderhoud op welk 
moment gepleegd moet worden is 
verder onderzoek nodig. Herstel-
plannen zijn er op dit moment dus 
nog niet concreet. Zodra dit wel het 

geval is zal de gemeenteraad worden 
geïnformeerd en zal de raad gevraagd 
worden de benodigde kredieten be-
schikbaar te stellen. Vanzelfsprekend 
wordt nagegaan of en zo ja op welke 
subsidieregelingen een beroep kan 
worden gedaan voor renovatie van 
monumentale panden.”

In verkoop?
Gevraagd naar geruchten dat de ge-
meente voornemens is om het pand 
te verkopen wordt ontkennend noch 
bevestigend geantwoord. 
“Het mogelijk in verkoop brengen 
van een -monumentaal- pand is een 
zaak die als dat aan de orde zou 
zijn aan de gemeenteraad zal wor-
den voorgelegd,” aldus een woord-
voerder van de gemeente Edam-
Volendam.

Vrijwilligersmake-
laar zoekt hulp

Diverse clubs, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties 
zijn op zoek naar vrijwilligers! 
De vrijwilligersmakelaar Edam-
Volendam speelt hier op in!
 
Vrijwilligerswerk is enorm belang-
rijk. Zonder vrijwilligers geen ver-
enigingen en geen activiteiten! Er 
is voor vrijwilligers veel leuk en 
zinvol werk te doen.  Heeft u zin en 
tijd om een van deze organisaties te 
versterken? 
 
Bezoek zieken en gehandicapten
De vrijwilligersmakelaar Edam-
Volendam is onder andere op zoek 
naar vrijwilligers  die het leuk vin-
den om bij ouderen een (eenmalig) 
informatief huisbezoek te brengen; 
de Zonnebloem afdeling Edam zoekt 
vrijwilligers die een huisbezoek 
willen brengen bij zieken of gehan-
dicapten, of begeleiding bieden bij 
activiteiten. 
 
Baliemedewerker
De VVV in Edam is op zoek naar 
een baliemedewerkster en het Vo-
lendams Museum is op zoek naar 
een vrijwilliger voor marketing 
werkzaamheden. Ook bij de sport-
verenigingen  zijn vrijwilligers van 
harte welkom, zoals bij de gym-
nastiekvereniging de Beukers in 
Edam, zij zoeken bestuursleden en 
de RKAV zoekt vrijwilligers voor 
diverse vacatures.  Kortom, er zijn   
vele mogelijkheden om als vrijwil-
liger iets voor een ander te kunnen 
betekenen. Uitgebreide informatie 
kunt u vinden op de vacaturebank 
van de vrijwilligersmakelaar.

Vrijwilligers en vrijwilligersorgani-
saties worden van harte uitgenodigd 
om hun vacatures op te nemen in de 
vacaturebank via: vrijwilligersmake-
laar@edam-volendam.nl of:  www.
edamvolendam.nl/vrijwilligers. 
Of bel 06-47569294. 

Versailles in Filmhuis Grote Kerk
Een jongetje en zijn moeder slapen op straat. Nina is werkloos en heeft geen 
familie meer. Enzo is vijf jaar. Hun problemen drijven hen naar Versailles. In 
het bos, dichtbij het wereldberoemde kasteel, leeft een man in een gammel 
houten huisje. Damien heet hij. Nina brengt de nacht met hem door. ‘s Mor-
gens vertrekt ze en laat ze haar kind bij hem achter. Damien moet nu instaan 
voor de opvoeding van het kind. Versailles, is de laatste film van de overleden 
Franse hoofdrolspeler Guillaume Depardieu, zoon van Gerard Depardieu. 
Donderdag 14 april. Entree €4,-. Kosterij Grote Kerk om 20:15 uur.

Burgerlijke stand
Geboren:
Koen Martinus, z.v. R.H. Zwart-
hoed, en: J.M. Tuijp; Liz, d.v. J.G.M. 
Hoekstra, en: M. Jacobs; Michelle, 
d.v. M.F. Stein, en: M.G. Zwarthoed; 
Jabir, z.v. E H Oukhanim, en: S. Rez-
zak; Dean René Fredrik, z.v. F.J.M. 
Smit, en: S.G.C. Tol;
Ondertrouwd:
Raymon Pascal Wortel, en: Michelle 
Denise Hoare; Hendricus Christiaan 
Pelk, en: Gina Margaretha Catha-
rina Zwarthoed; Johannes Vincen-
tius Veerman, en: Ana Rute Castro 
Ferreira;
Getrouwd:
Petrus Nicolaas Johannes Rudolf-
us Plat, en: Lenny Maria Theresia 
Veerman; Lázaro Carlos Castellanos 
Pérez, en: Gabrielle Anita Maria Ko-
ning; Sharma de Wilde, en: Susanne 
Yvette Hemelrijk;
Overleden:
Trijntje Kroon, 81 jaar, w.v. D. Rol;
Jacobus Johannes Maria Sombroek, 
59 jaar, e.v. A.M.P. Steur;
Catharina Dorothea Vonk, 83 jaar, 
w.v. D. Buijs;
Margaretha Cornelia Maria de Boer, 
78 jaar, w.v. E. Smit;
De volgende personen zullen uit de 
gemeentelijke basisadministratie 
worden geschreven
E. de Vries, geboren 21 januari 1957; 
R.G. Westenborg, geboren 23 febru-
ari 1968;
 
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht 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 waar-
tegen het bezwaarschrift zich richt. 
Ook moet de bezwaarmaker gemo-
tiveerd 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.

Docu Diner in           
de Harmonie

De Harmonie organiseert vrijdag 
8 april om 20.30 uur in samenwer-
king met de organisatie butterfly-
stories (www.butterflystories.com) 
een avond met de documentaire: 
Bogotá Change.
 
Bogotá Change is het verhaal over 
twee visionaire burgemeesters, An-
talas Mockus en Enrique Peñalosa, 
die in minder dan tien jaar tijd de 
Colombiaanse hoofdstad Bogota uit 
het slop trokken en transformeerden 
tot een veilige, leefbare stad die in-
middels als lichtend voorbeeld van 
humane stadsvernieuwing geldt. 
 
Succesverhaal
Andreas Mol Dalsgaard combineert 
straatbeelden, interviews, archief-
materiaal en animaties in een dyna-
mische reconstructie van een suc-
cesverhaal over twee mannen die, 
ongehinderd door partijpolitiek, erin 
slagen een kansloze achterstand om 
te zetten in een zekere voorsprong. 
De metamorfose van Bogotá geldt 
inmiddels als lichtend voorbeeld van 
humane stadsvernieuwing. 
 
De documentaire duurt 55 minuten 
en de toegang is vrij. Wie dat wil kan 
in café de Harmonie vooraf een diner 
genieten waarvoor gereserveerd kan 
worden op info@harmonie-edam.nl 
of per telefoon 371 664.

■ Slecht voegwerk, scheuren in muren en een matige constructie vragen om actie - foto Cor Kes


