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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 Grote Kerkstraat
In de tijd dat er in Edam nog geen waterleidingnet was aangelegd, had 
bijna ieder huis zijn eigen waterput achter de woning en in sommige ge-
vallen - zoals vroeger op de Bult - stonden er ook waterputten voor het 
huis.Het regenwater werd opgevangen en met pijpen naar de waterbak 
geleid. En wanneer er maar genoeg water viel, was er niets aan de hand. 
Dan had men genoeg water voor het dagelijks gebruik.
Maar als er een warme zomer was dan waren de waterputten al snel leeg 
en moest men water halen bij de enorme waterputten van de Grote Kerk, 
zoals je hier ziet op deze foto. Men moest dan twee cent betalen voor een 
emmer water. Na 1922 was dat afgelopen want toen werd er in de hele 
gemeente de waterleiding aangelegd.
Op de achtergrond staat Tijme bij ’t Vuur, in het midden en bij de water-
pomp staan de heren Mundel en Roskam. De meeste mensen kwamen 
met een juk op hun schouders dan kon je met weinig inspanning je em-
mers vol naar huis brengen!

Buitengewoon jazztalent            
in Mahogany Hall

Sinds 1997 wordt jaarlijks de Young VIPs jazztournee georganiseerd. 
Elke editie krijgt buitengewoon Nederlands jazztalent op deze manier 
de kans zich te laten zien op toonaangevende Nederlandse jazzpodia. 

Deze editie, de dertiende alweer, is dat het Castel/ van Damme Quar-
tet. Daarnaast is bassist Clemens van der Feen geselecteerd door de VIP.  
Zij spelen eigen repertoire, en ontvingen al vele lovende recensies. 

Van der Feen ontving vele prijzen en speelde met grootheden als Michael 
Moore, Toots Thielemans, en Chris Potter. Het Castel/ van Damme Quartet 
is opgericht door pianist Thierry Castel en saxofonist Jasper van Damme, 
beide heren wonnen al vele prijzen.

Donderdag 27 oktober, aanvang concert, 21.00 uur, zaal open 20.00 
uur. Toegangsprijzen: Leden € 7.50; Niet leden € 20.-. Jongeren/CJP 
€ 10,-.
 
Zondag 30 oktober 2011, 16.00 uur speelt Trio VITATU (uit Edam) en 
B. B. The NOTORIOUS MONKS (uit Monnickendam) in het Strand-
badpaviljoen. Toegang gratis!

In oude raadhuis Edam

Taxatiemiddag van oude boeken, 
Bijbels en ansichtkaarten

Vrijdag 21 oktober van 13.00-16.00 uur opent het Oude Raadhuis, 
Damplein 1 in Edam haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie 
Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag tijdens het ‘cultuurproeven’, 
oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude (Sta-
ten)Bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is gespe-
cialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)Bijbels en theologie. 
 
Deze taxatie mogelijkheid sluit prach-
tig aan op de tentoonstelling van het 
Edams Museum “Machtige Boeken” 
die op de zelfde locatie te bewonderen 
is.De heer Molendijk organiseert twee 
keer per jaar een veiling van oude / 
antieke boeken en was organisator van 
diverse boekenmarkten in den lande, 
zoals de Veluwse boekenmarkten. 
Verder kan advies worden gegeven 
tot verkoop of restauratie van oude 
boeken en Bijbels. Ook het opstel-
len van een taxatierapport voor de 
verzekering is mogelijk. 
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de 

hand van bewijsmateriaal uit recent 
verschenen veilingcatalogi. Een 
nauwkeurige vaststelling van de 
waarde van boeken is afhankelijk 
van de druk en van de staat waarin 
het boek verkeert. Met enige regel-
maat komen er op dit soort taxatie-
dagen uiterst zeldzame werken voor 
de dag en soms duiken zelfs geheel 
onbekende boeken op. 
De belangstelling is overwegend 
groot op dergelijke dagen. 
Inmiddels heeft Arie Molendijk bijna 
1000 taxatiedagen op zijn naam staan.   
Entree  5 euro.

Uitnodiging voor  
alle inwoners                 

Edam-Volendam
Sinds 1895 herbergt het Edams 
Museum een waardevolle collectie 
oudheden die tentoongesteld worden 
in twee schitterende monumenten 
in Edam.
Wereldberoemd zijn de levensgro-
te portretten van drie historische 
Edamse fenomenen de Dikke Waard, 
de Man Met de Lange Baard en De 
Grote Meid.

De tentoonstelling van dit jaar, in 
het oude Raadhuis, is ‘Machtige 
Boeken’. In de Grote Kerk in Edam 
bevond zich vanaf de 16e eeuw de 
Librije. Hier kon men boeken ‘aan 
de ketting’ lezen. Een aantal van deze 
belangrijke boeken is op de tentoon-
stelling te bezichtigen, samen met 
bijzondere religieuze objecten uit 
de 16e eeuw.

Het Edams Museum nodigt de inwo-
ners van Edam -Volendam uit om in 
het laatste openingsweekend van het 
Edams Museum deze tentoonstel-
ling in het oude Raadhuis gratis te 
bezoeken.

Openingstijden: zaterdag 22 okto-
ber van 10.00 – 16.30 uur; zondag 
23 oktober van 13.00 – 16.30 uur. 
Raadhuis, Damplein 1, Edam. www.
edamsmuseum.nl

Burgerlijke stand
Geboren:
01-10 Dani Jacob, z.v. J.C. Kras, 
en: M.A.M. Koning; 02-10 Dylano 
Raymond, z.v. W.R. van Harten, en: 
R.M. Koning;
Ondertrouwd:
Pieter Everardus Johannes Steur, en: 
Geertruida Alida Johanna Mühren:
Berend Jan Robertus Waal, en: Hen-
derika Pieterdina de Hoog;
Overleden:
30-09 Margaretha Plat, 80 jaar, w.v. 
A.G. Veerman;
De volgende personen zullen uit de 
gemeentelijke basisadministratie 
worden geschreven:
M.C.H. van Keulen, geboren 27 fe-
bruari 1967; R.A. de Boer, geboren 
8 juli 1992.

Meer ondernemingen 
Edam-Volendam

In de eerste acht maanden van 2011 
zijn er in de gemeente  EDAM-
VOLENDAM 13% meer onder-
nemingen van start gegaan dan in 
dezelfde periode in 2010. Dat blijkt 
uit onderzoek van de website www.
ondernemersunited.nl.
 
Van januari tot en met augustus 2011 
startten er 117 ondernemingen in de 
gemeente Edam-Volendam ten op-
zichte van 104 in dezelfde periode 
in 2010. Voor Edam-Volendam  is 
de vergelijking gemaakt tussen het 
aantal nieuwe aanmeldingen bij de 
Kamer van Koophandel in de eerste 
acht maanden van 2011 en de eerste 
acht maanden van 2010. 
Gemiddeld zijn er in de eerste acht 
maanden van 2011 in Nederland 
20,52% meer ondernemingen van 
start gegaan dan in dezelfde peri-
ode in 2010. 
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A G E N D A - M A N I F E S T O - H O O R N

Info en reserveren via www.manifesto-hoorn.nl of  0229 249 839

09/04  DENNIS ‘BLONDE TOUR’ + Christiaan Hof   
 pop/soul/rock

16/04  ALQUIN  seventies prog rock

17/04  CHARLENE  soul/pop

23/04  JAMES BURTON 
 gitarist Elvis/Gram Parsons/John Denver e.v.a.

22/05  SAINT JUDE  (UK) Beth Hart meets Black Crows

James 
Burton

6

Na de wijnpresentatie van Noord West Wijn:
Zondag 18 april aspergemenu 4-gangen € 27,50

 
combi garnalenkroketje, mini sandwich gerookte zalm 

cream-cheese en asperges

Aspergesoep

kalfsentrecôte met asperges en Béarnaise saus
of

gepocheerde tong let met asperges en Hollandaise saus

crème brulée, crème caramel en panna cotta 

 Aanvang 18:00 uur - Reserveer tijdig

Trimsalon 
Greet Fresen

Gediplomeerd hondentrimster
Roelof Bootstraat 3a Edam

06 20 62 03 64
mfresen@live.nl

www.trimsalongreet.nl

Ook bij u thuis!
n Donderdag 27 oktober Nederlands jazztalent in Edam

n Arie Molendijk komt op 21 oktober naar het oude raadhuis aan het Damplein


