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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 Schepenmakersdijk
Dit is de boerderij aan de Schepenmakersdijk, waar zo rond 1900 de 
eerste Van der Laag zich vestigde. Oorspronkelijk had Van der Laag 
een boerderij aan de Monickendammer Jaagweg, waar later de familie 
Bogaard zich vestigde. 
Je ziet hier op de foto het woonhuis met daarnaast de dar, wat tevens 
de paardenstal was. Daarachter had je eerst de keuken met daarachter 
de stal met de kapberg.
In 1940 woonde hier Dré van der Laag, die, nadat zijn vrouw was over-
leden in 1948, opnieuw in het huwelijksbootje stapte met Annie Groot-
endorst, de moeder van onder andere Piet en zijn broers Johan, Barend 
en Louis.
Ze kregen samen ook nog een zoon André en bleven hier wonen tot 1957, 
want in dat jaar ging Dré failliet en werd de boerderij door Uitwaterende 
Sluizen gekocht. Alles werd gesloopt en een nieuwe woning opgebouwd, 
waar jarenlang de directeur van het schap, Jan Plas, met zijn gezin, in 
woonde. Thans is het al weer lang de woning van de familie Detters.

Projectbureau Broeckgouw in  
voormalig politiebureau Zeestraat

Als gevolg van chronisch ruimtegebrek in de kantoorpanden van de 
afdeling ruimtelijke ordening aan de Mgr. C. Veermanlaan, heeft het 
gemeentebestuur het besluit genomen om het voltallige projectbureau 
dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van de Broeckgouw, te stati-
oneren in het voormalig politiebureau aan de Zeestraat. 

De kosten worden gedekt uit de ex-
ploitatie van de nieuwe woonwijk. Het 
bureau is enige tijd terug ‘strategisch’ 
aangekocht door de gemeente Edam-
Volendam. Nog deze zomer moet een 
en ander afgerond worden.

Zomeravond bridgen in de Singel
Bridgeclub Edam organiseert gedurende de zomermaanden iedere dinsdag 
een bridgeavond in de rookvrije Singel Gespeeld wordt in twee lijnen.
Deelname voor leden en niet leden € 2,- per persoon. 
Aanwezig 19.45 uur  en aanvang 20.00 uur.
Het gaat om de eer en de gezelligheid en U maakt kans op een beschei-
den prijsje.

Burgerlijke stand
Geboren:
01-06 Kate, d.v. N.F. Stroek, en: 
J.M.M. de Groot;
Ondertrouwd:
Thomas Schilder, en: Geertruida Alida 
Maria Bond; Marco Jacobus Wens-
veen, en: Wolmoed Laurentia Lidwina 
Schilder; Reinoldus Cornelis Johan-
nes Zonneveld, en: Afra Geertruida 
Hubertina van Nek; Marco Mattheus 
van Baar, en: Christa Jantjes; Frederi-
kus Nicolaas Theodorus Schilder, en: 
Christina Hillegonda Maria Keijzer; 
Nicolaas Cornelis Bruining Schilder, 
en: Karen Willemina van der Meer; 
Demitrius Petrus Wilhelmus Schilder, 
en: Agatha Amanda Maria Pelk; Ja-
cobus Cornelis Tuijp, en: Maria Alida 
Catharina Bond;
Getrouwd:
Roy van Harlingen, en: Chantal van 
Harlingen; Patrick Jacobus Johannes 
Leeflang, en: Merith Roxanne Tol; 
Jacobus Johannes Thomas Jonk, en: 
Anna Maria Helena Hartog; Joannes 
Gerrit de Groot, en: Debbie de Ruiter; 
Robin Adriaan de Jong, en: Annemie-
ke Marianne Koot; Rogier Anthony 
Groetenhuis, en: Martine Adriana de 
Haan; Sander Hoogendoorn, en: Nan-
cy van der Meer; Gerardus Nicolaas 
Maria Koning, en: Cornelia Ignatius 
Maria Stroek; Alex Hukema, en: Pa-
tricia Geertruida Maria Jonk; Frank 
Cornelis Johannes Tuip, en: Catharina 
Hubertha Schilder;
Overleden:
29-05 Alida Maria Günther, 76 jaar, 
w.v. J.C. Buijs; 03-06 Jacobus Adri-
anus Maria Molenaar, 22 jaar; 05-06 
Heintje van ´t Hoenderdaal, 88 jaar, 
w.v. A. van Beek;

Kat vermist

Vermist sinds 6 juni Belle. Belle is 
een grijze brits kortharige, 10 jaar 
oud en zomaar plotseling verdwenen. 
Belle heeft i.v.m. een allergie medi-
catie nodig.  Heeft u haar gezien of 
weet u waar ze is bel dan: 372 772 
of 06-53147830.

Handtas vermist
Verloren op het Volendammerpad op 
2 juni na een bezoek aan het Klaphek-
festival met inhoud (Bril, Zonnebril, 
telefoon e.d.). Informatie: 372 618 of 
514 66 246 (beloning voor vinder!) 

open Dag Muziek-
school Waterland 

Op zaterdag 18 juni houdt Muziek-
school Waterland een Open Dag in De 
Singel in Edam. De Open Dag is van 
11.00 tot 13.00 uur. In die tijd kunnen 
kinderen onder leiding van docenten 
van de muziekschool verschillende 
instrumenten uitproberen en infor-
matie over alle muziek- en danslessen 
van de muziekschool krijgen.
Vanaf 11.00 uur kan iedereen instru-
menten uitproberen. Alle bezoekers 
leren een eenvoudig muzikaal gege-
ven te spelen. Om 12.15 uur zullen 
al deze instrumenten bij elkaar een 
groot gelegenheidsorkest vormen en 
spelen zij samen het muziekstukje met 
cd begeleiding. Daarna is er nog tot 
13.00 uur gelegenheid om docenten 
te spreken, of nog een keer een mu-
ziekinstrument proberen.
De muziekschool nodigt alle kinde-
ren en ouders uit om zaterdag 18 juni 
om 11.00 uur naar De Singel, Ver-
steeghsingel 5B in Edam te komen.   

Naast de medewerkers van het pro-
jectbureau zullen ook de in dienst 
zijnde BOA’s, behept met het par-
keertoezicht en controles op afval-
aanbieders, een onderkomen krijgen 
in de Zeestraat.

Verlate overhandiging ‘Gele Steentje’
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Oud Edam van 
28 april jl. konden Esther en Jack van de Leuke Keuken, vanwege hun 
vakantie op Bali,  het hun toegekende Gele Steentje 2010, niet in ont-
vangst nemen. Vrijdagmorgen 10 juni jl. reikte voorzitter Ton de Jong 
alsnog de oorkonde aan Esther en Jack uit.

U wilt toch ook zo lang mogelijk thuis wonen?
Om ouderen te ondersteunen zolang mogelijk op plezierige wijze in hun 
eigen huis te blijven wonen, zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers die willen meewerken aan informatieve huisbezoeken voor inwoners 
van 75 jaar en ouder in Edam-Volendam.  Tijdens een informatief huisbe-
zoek vertelt een vrijwilliger over voorzieningen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. 
Wilt Ú iets voor anderen doen en vindt U het leuk om ouderen thuis te 
bezoeken? Er zijn mogelijkheden voor scholing. Hebt u belangstelling: 
Rennie Groot, adviseur Wonen, Zorg en Welzijn: 323 693. 

Het Rijksmonument Kleine Kerkstraat 2, in de 17e eeuw gebouwd als pand 
voor een kaartmaker uit de toenmalige beroemde Edammer kaartenmaker-
school waarbij veel zeekaarten werden vervaardigd voor de toenmalige 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) heeft de voorkeur gekregen. 
Het pand was bouwtechnisch een zorgenkind met een  extreme scheefstand 
van de oostelijke zijgevel alsmede het houtskelet.  Het werd wel eens gek-
scherend het ”Edammer huis van Pisa” genoemd. 
Door aanzienlijke investeringen, creatieve technische en hydraulische fun-
dering oplossingen is het pand behouden gebleven voor het nageslacht . 
Hulde aan Esther en Jack  van de Leuke Keuken als initiatiefnemers en het 
bouwbedrijf Leguit en Roos.

■ Ton de Jong en Esther Lapère in het onderscheiden 17e eeuwse pand

■ De gemeente heeft er opnieuw een locatie bij - foto Cor Kes


