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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!

NU nog in de boekwinkel: 
Deel 2 voor de liefhebbers 

van Oud Edam

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

De Spuistraat begin jaren dertig!
Deze foto is gemaakt begin jaren dertig. Hier zijn ze bezig met het asfalteren 
van de Spuistraat. Hoe ze ooit op het onzalige idee zijn gekomen dat weet 
ik niet, maar er worden wel eens vaker rare beslissingen genomen in de 
gemeenteraad. Zoals het plan om een afrit te maken naar Hotel Spaander. 
 
Tweede van rechts is Jan Molenaar, oud-raadslid van de PvdA en zet-
baas van de Rito. Als je ziet hoe primitief hier nog wordt gewerkt met 
dat asfalt: eerst op de weg gooien met een schep, dan aanharken en 
tenslotte de wals er over heen. Deze werd met de hand voortbewogen 
om alles glad te walsen.

De hele Spuistraat werd geasfalteerd van de Beursbrug tot aan de Kon-
stabelbrug. Daarna werd ook nog de Lingerzijde geasfalteerd. Maar 
gelukkig kreeg de gemeenteraad snel door dat het niet zo’n goed idee 
was en werd het asfalt al na enkele jaren weer verwijderd. Het kostte 
een paar centen, maar ach…

Weggeefwinkel Edam is er voor iedereen!
Het idee om het leven eenvoudiger 
te maken door minder te kopen 
te combineren met het overschot 
aan spullen in Nederland,  leefde 
al heel lang bij Stella van der Pol. 
Veel spullen die (wel of niet na een 
rommelmarktverkoop) in de con-
tainer belanden zijn nog helemaal 
goed en prima te gebruiken. 

“Zelf gooide ik nooit iets weg dat 
nog goed was, ik probeerde zoveel 
mogelijk spullen weg te geven aan 
mensen in mijn omgeving. In mijn 
vriendenkring ontstond een levendig 
doorgeefsysteem waarbij vooral kin-
derspullen van elkaar werd gebruikt. 
Ook ik was blij als ik van iemand 
anders iets kon krijgen en anders 
struinde ik de rommelmarkten af op 
zoek naar leuke dingen.”

Nieuw fenomeen
“Zo’n half jaar geleden ontdekte ik 
op internet een nieuw fenomeen: de 
weggeefwinkel. Dit is ontstaan in 
kraakpanden in grote steden om te 
laten zien dat consumeren ook an-
ders kan. Een weggeefwinkel is een 
winkel waar mensen gratis spullen 
brengen en waar mensen ook gratis 
spullen kunnen halen.”

Belangeloos
“Het idee van belangeloos weggeven 
en meenemen sprak mij direct aan: 
op deze manier was het mogelijk om 
op grotere schaal  mensen en spullen 
met elkaar in contact te brengen. Ik 
ben direct aan de slag gegaan en met 
succes. Op internet werd ik gewaar-
schuwd voor het teveel aan spullen 
dat er binnen kon komen. Zo was er 
al eerder een winkel aan zijn eigen 
succes  ten onder gegaan omdat er 
niet voldoende bergruimte was. 

En inderdaad: mensen kwamen graag 
spullen brengen. Zoveel zelfs dat ik 
moest gaan uitzoeken wat ik zou 
bewaren voor de weggeefwinkel en 
wat ik zou doorgeven aan een ander 
doel, zoals de kringloopwinkel of het 
Leger des Heils.”

Gewoon begonnen
“Ondanks dat ik geen ruimte beschik-
baar had om de waren uit te stallen, 
ben ik samen met mijn moeder ge-
woon begonnen in haar woonhuis 
in Edam. Daar hebben we twee keer 
een ‘weggeefdag’ gehouden en de 
bezoekers waren erg enthousiast. We 
waren zelf ook heel trots op het resul-
taat: we hadden hele mooie spullen 
gekregen en mooi uitgestald, het zag 
er prachtig uit.”

Ruimte gezocht
Nu is de volgende stap aangebroken. 
“Na een winterstop hebben we alweer 
vele plannen klaarliggen. Dit keer 

gaan we het niet in een woonhuis 
doen, maar in een schuur (gedeelte-
lijk) en buiten. Om het op deze manier 
te doen is uit nood geboren.
Helaas kon de gemeente ons niet hel-
pen aan een ruimte voor de winkel. 
Daardoor zijn we nog steeds naarstig 
op zoek maar ruimte! Wie heeft er 
een ruimte beschikbaar? Het kan een 
schuur of een deel van een loods zijn, 
maar ook een woning die (tijdelijk) 
leegstaat.”

Donoren gezocht
“We hebben moeten constateren dat 
de weggeefwinkel het niet gaat red-
den zonder budget. We hebben nou 
eenmaal onkosten, voor bijvoorbeeld: 
benzine, verhuisdozen, reclame en 
in de toekomst voor een vergoeding 
voor een eventuele ruimte.
We hebben verschillende manieren 
bedacht om geld bij elkaar te krij-
gen. Als eerste willen we proberen 
om donoren te vinden die het ini-

tiatief financieel willen steunen. Ik 
heb het dan over een klein bedrag, 
bijvoorbeeld 10 euro per jaar. Zou 
u dat willen, dan kunt u een mailtje 
sturen aan: stellavanderpol@telfort.
nl. U bepaalt zelf het bedrag en u 
wordt dan automatisch op de hoogte 
gehouden van de nieuwtjes van de 
weggeefwinkel. “
“Ten tweede voelen we ons genood-
zaakt om (beperkt) spullen te gaan 
verkopen op internet. Er komen name-
lijk regelmatig mooie nieuwe spullen 
binnen, die zijn prima te verkopen. 
En omdat we het geld goed kunnen 
gebruiken om te blijven bestaan, 
willen we dat als bron van inkom-
sten gaan gebruiken. Een financieel 
jaaroverzicht wordt bijgehouden en 
is inzichtelijk voor iedereen!”

Voor iedereen
Er zijn dus plannen genoeg! “Ik wil 
hierbij benadrukken dat de weggeef-
winkel voor iedereen is. Daarom wil-
len we dan ook iedereen uitnodigen 
om te komen kijken op de uitstaldagen 
van de weggeefwinkel.
Dat zal zijn op de volgende dagen: 
1e en 2e paasdag: 31 maart en 1 april 
van 12.00 tot 16.00 uur. De locatie is: 
Jan Hoeckstraat 7 in Edam.
Er is ook een website: www.weg-
geefwinkeledam.webklik.nl
Spelregels: alleen voor particulie-
ren, geen handelaren dus! Neem 
alleen mee wat je kunt gebruiken. 
Maximaal 3 stuks per persoon. Bij 
het verlaten even laten noteren wat 
je meeneemt.

“Heb je nog spullen die je weg 
wilt doen?  We nemen alleen geen 
meubels en witgoed in verband met 
ruimtegebrek.” Adres: Jan Hoeck-
straat 7 in Edam, tel: 350 266.

Bevolkingsaanwas
vervolg voorpagina
Rein Willems, directeur Bouwfonds 
Noord-Holland, geeft aan zijn bedrijf 
nog steeds werkt aan de concrete uit-
werking. “We zijn bezig met het ma-
ken van een bestemmingsplan. Ik geef 
toe dat dit lang duurt. We hebben geen 
vastomlijnde einddatum. De huidige 
woningmarkt is daar ook debet aan.”  
De directeur van Bouwfonds ver-
telt dat zijn bedrijf onlangs wel een 
actualisatie heeft gemaakt van het 
bestaande plan. “We zien nog steeds 
(verkoop)mogelijkheden. Maar het 
gegeven dat we een half ondergrondse 
parkeervoorziening moeten realise-
ren, maakt het er niet makkelijker op. 
Dat vraagt om een bepaalde schaal 
van bouwen en op dit moment zie je 
overal dat er ten hoogste gefaseerd 
gebouwd wordt. Dat is een zorgpunt 
voor de daadwerkelijke start.”

Burgerlijke stand
Geboren:
26-02-2013 Leslie Alida Maria Ke-
ijzer d.v. N.J.C. Keijzer en M. Vam-
vakari; 03-03-2013 Tobias Hamstra 
z.v. M. Hamstra en W. Bark; 03-03-
2013 Marcus Jacobus Zwarthoed z.v. 
J.C.A. Zwarthoed en W.C.M. Plat
Ondertrouwd:
Berry Andreas Wilhelmus Zwart-
hoed en Johanna Margaretha Ma-
ria van Dijk; Everardus Johannes 
Maria Rita Tol en Patricia Wilhel-
mina Geertruida Veerman; Theo-
dorus Anthonius Nicolaas Johannes 
Bont en Rebecca Prijs; Jan Christof 
Horzinek en Heidy Cornelia Maria 
Bremmer;
Getrouwd:
Gerard Karmelk en Shirley Kes
Overleden:
21-02-2013 Alida Cornelia Dal, 
101 jaar, w.v. J.C. Zwaal; 23-02-
2013 Gijsberhta Roos, 86 jaar, e.v. 
P. Horsmeier; 01-03-2013 Grietje 
Timmerman, 96 jaar, w.v. J. de Boer; 
06-03-2013 Wolmoed Maria Han-
sen, 81 jaar, e.v. C. Smit; 08-03-2013 
Everardus Simon Veerman, 74 jaar, 
e.v. A.M.H. Veerman;
Voornemen tot uitschrijving 
uit de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel 
66 van de Wet GBA is een ieder ver-
plicht na verhuizing hiervan schrif-
telijk aangifte te doen binnen vijf 
dagen na verhuizing. De hierna ge-
noemde personen hebben verzuimd 
dit te doen. Daarom zijn wij op grond 
van artikel 47 lid 2 van de Wet ge-
meentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens voornemens om de 
bijhouding van de persoonslijst van 
de volgende personen op te schorten 
in verband met vertrek naar Land On-
bekend. Een dergelijke opschorting 
betekent dat u niet meer als ingeze-
tene in de bevolkingsadministratie 
van Edam-Volendam bent geregi-
streerd. Dit heeft als direct gevolg 
dat er met ingang van de datum van 
deze brief geen documenten, zoals 
een uittreksel uit de bevolkingsad-
ministratie, paspoort of rijbewijs, 
meer kunnen worden verstrekt. Het 
kan ook financiële consequenties met 
zich meebrengen voor bijvoorbeeld 
de huurtoeslag, kinderbijslag en wel-
licht een eventuele uitkering.
J. Piet, geboren 28-07-1968; J. Peek, 
geboren 27-01-1963.

Dik Trom Museum 
gaat nu echt open!

Woensdag 27 maart om 15.00 uur 
vindt voor genodigden de officiële 
opening plaats van het Dik Trom 
Museum in Etersheim. In het ge-
restaureerde eenklasschooltje zal de 
opening plaatsvinden door de klein-
dochter van de schrijver C. Joh Kie-
viet, mevrouw Rosette Zandvoort.

n Stella van der Pol: “Tijdens het Paasweekend zijn we weer voor iedereen open”


