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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 toch ook weer zo’n mooie foto van de Nieuwehaven. Met een van 
de vrachtschepen van Simons die samen met zijn vrouw en een knecht 
op het dek zitten. Links een klein stukje van de bakkerij van Jelluma, 
daarnaast het huis van Klaas Schardam, die later een nieuw huis liet 
bouwen aan de Voorhaven naast de Lutherse kerk. 

Daarnaast een kaaspakhuis en dan de Diaconie, waar met grote letters 
van steen op de voorgevel stond: ‘Diaconie oude mannen en vrouwen 
huis’.

Achter de vele vruchtbomen.
Nu heeft Oud Edam van de vroegere moestuin in de vroege jaren ne-
gentig een stadsparkje gemaakt en is de Diaconie alweer decennialang 
onderkomen voor jongeren.

“We hopen dat meer mensen dit verenigingsgebouw zullen gebruiken” 

ook de Burghwall worstelt met haar toekomst
Waar de laatste tijd veel aandacht 
uitgaat naar Welzijn Edam, de 
stichting die in financieel zwaar 
weer verkeert, is het rond een 
ander verenigingsgebouw ogen-
schijnlijk een stuk rustiger. Maar 
ook voor de Burghwall bestaan er 
zorgen. De katholieke kerk, die via 
de P.C.I. eigenaar is van het pand, 
en de Stichting tot Behoud van een 
Verenigingsgebouw trachten voor 
een zo groot mogelijke bezetting te 
zorgen. Harrie Lansen, voorzitter 
van genoemde stichting, wil de 
Edammers wijzen op de moge-
lijkheden van de centraal gelegen 
Burghwall, een multifunctioneel 
centrum voor alle inwoners!

Harrie Lansen maakt zich lichtelijk 
zorgen om de toekomst van de Burgh 
wall. “We hebben gelukkig een goe-
de overeenkomst met de PCI, maar 
echt rendabel is het allemaal niet 
voor de eigenaar c.q. beheerder. Al 
jaren is er op de achterhand de drei-
ging om het gebouw te sluiten of een 
nieuwe bestemming te geven aan het 
pand. Dat willen we voorkomen. Er 
zijn veel mensen die wekelijks ge-
bruik maken van de Burghwall. We 
doen er alles aan om het gebruik te 
laten stijgen.”

Welzijn Edam
En dat is niet makkelijk. Zeker niet 
sinds drie jaar geleden Welzijn Edam 
een deel van het ouderenwerk onder 
haar hoede heeft genomen. “Daar 
zijn we constructief mee omge-
gaan, maar hadden toch iets meer 
samenwerking verwacht. Welzijn 
Edam stond niet open voor al de 
ouderenactiviteiten die hier plaats-

vinden, dus een deel is hier gewoon 
doorgegaan. Door samen te werken 
zou je misschien ook hier meer ac-
tiviteiten kunnen ontplooien; Bij 
Welzijn Edam zit een professionele 
staf, samen hebben we twee mooie 
accommodaties.”

Rotary
“Wie er zoal gebruik maken van de 
Burghwall?  De Drumband, de Fan-
fare, het Katholiek Vrouwengilde, 
ouderenwerk, een biljartvereniging, 
de Fietsvierdaagse, de Toverbal, De 
Rotary, Club ’48 maar ook inciden-
tele bijeenkomsten en vergaderingen 

van Oud Edam, het Nut of de Onder-
nemersvereniging. Verder kunnen 
hier natuurlijk feestjes worden ge-
houden en wordt de Burghwall veel 
gebruikt bij condoleances.”

Mindervaliden
Volgens Lansen heeft de PCI in de 
loop der jaren voldoende geïnves-
teerd in het vroegere schoolgebouw. 
“Het is toegankelijk gemaakt voor 
mindervaliden, de toiletgroepen zijn 
nieuw en de zaal kan zowel groter 
als kleiner worden gemaakt. En in-
derdaad, een nog betere bezetting 
zou de algemene uitstraling van het 

pand kunnen opwaarderen.”
 
Subsidie vervallen
Drie jaar geleden verdween niet al-
leen een deel van het ouderenwerk 
in de Burghwall. Ook het subsidie-
systeem veranderde waardoor een 
structurele basis verdween. “Nu 
kan alleen nog incidenteel subsidie 
op activiteiten worden aangevraagd. 
De subsidie die eerst bij onze over-
koepelende stichting terecht kwam 
is opgeheven.”

Betaalbaar
De Stichting worstelt met het feit dat 

zij de tarieven voor gebruik niet al 
te veel willen oprekken. “De meeste 
activiteiten hier zijn kleinschalig. 
Het moet wel betaalbaar blijven.” 
Een leefbare Burghwall betekent een 
actief wervingsbeleid om het gebouw 
goed vol te krijgen. “Wij hopen na-
tuurlijk dat verenigingen, particulie-
ren en bedrijven ons zullen (blijven) 
vinden; de basis om open te blijven.” 

Toekomst
Harrie Lansen tot slot. “Met een 
intensiever gebruik is de toekomst 
gewaarborgd, dan kan er ook weer 
geïnvesteerd worden in het gebouw. 
We hopen dat mensen ons weten te 
vinden. Want in principe zijn we ze-
ven dagen per week open! Daarbij 
hopen we alsnog om het contact met 
SWE te verbeteren.”
 
Voor informatie Anja Grooten-
dorst, dagelijks beheerder van de 
Burghwall, telefoon: 06-23762623 
of email:am_grootendorst@quick-
net.nl

Burgerlijke stand
Geboren:
Flyn, z.v. J.M. Steenkamp, en: F.B. 
Bernink; Lindsey Alida Roos Ma-
ria, d.v. J.T. Bond, en: L.A.A. Mo-
lenaar;
Ondertrouwd:
Cornelis Maria Smit, en: Francisca 
Margaretha Catharina Bont; Martien 
de Graaf, en: Margaretha Cecilia 
Maria Schilder; Gerardus Nicolaas 
Maria Koning, en: Cornelia Ignatius 
Maria Stroek;
Getrouwd:
Johannes Vincentius Veerman, en: 
Ana Rute Castro Ferreira; Mike 
Jacobus Gerardus Zwarthoed, en: 
Diane Geertruida Maria de Boer; 
Hendricus Christiaan Pelk, en: Gina 
Margaretha Catharina Zwarthoed; 
Michael Gerard Gustaaf Montagne, 
en: Geertruida Maria Kok;
Overleden:
Gezina Maria Margaretha Kever-
kamp, 59 jaar, e.v. J.R. Talsma; 
Klasina Maria Elisabeth Molenaar, 
76 jaar, w.v. M. Schilder; Gerardus 
Arnoldus Joannus Maria Overgaag, 
51 jaar, e.v. B.J. Beckman Lapré; Ni-
colaas Hubert Willy Maria de Boer, 
68 jaar, e.v. C.M. Tol;
De volgende personen zullen uit de 
gemeentelijke basisadministratie 
worden geschreven
R. v.d. Horst, geboren 21 augustus 
1973; M.A.M. van Rees, geboren 
15 juli 1985;

Tuk Tuk
Opnieuw heeft een evenementen-
bureau getracht een vergunning te 
verkrijgen om in Volendam te mo-
gen rijden met tuk-tuk’s. Tuk-tuk’s 
zijn gemotoriseerde driewielers die 
hoofdzakelijk rondkarren in Azië. 
Holland Evenementen Groep BV 
ziet in de wagens een toeristische 
attractie. Het gemeentebestuur heeft 
ook nu het verzoek afgewezen.

Ruimere openingstij-
den de Waterdam

De komende tijd gaat de Waterdam 
een aantal wijzigingen doorvoeren 
waaronder de openingstijden. Be-
langrijkste wijziging is dat het zwem-
bad per 1 mei (als proef tot 1 septem-
ber) op zondag voortaan opengaan 
om 09.00 uur! De reden hiervoor is 
dat de waterdam meer ruimte willen 
bieden aan gezinnen met jonge kin-
deren die nu niet meer tot 10.00 uur 
hoeven te wachten. Deze openings-
tijd geldt ook voor het buitenbad en 
kost de klant niets extra’s, het tarief 
blijft ongewijzigd!

n Musicalvereniging De Toverbal oefent elke zaterdagmorgen in het verenigingsgebouw aan de Achterhaven - foto Cor Kes


