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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam
met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie,
die teruggrijpt naar de historie van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse
foto gemaakt. Wie gedacht had dat
er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

Zeevangszeedijk

Deze foto is gemaakt vanaf de dijk op de hoogte van de boerderij van
Tump, richting de Zeesluis. Zo zag het er uit voor de watersnood van
1916. De weg van en naar Volendam liep toen nog op de dijk.
Maar nadat de dijk twee meter werd verhoogd en de kop van de dijk niet
zo breed meer was, heeft men de weg onder aan de dijk aangelegd.
Het wandelpad op de dijk werd pas veel later gerealiseerd.
Op de achtergrond de Zeesluis met de grote sluiswachterswoning die
onlangs verkocht is aan een particulier.
Ook is de boerderij van de familie Schreuder goed te zien en uiterst rechts
is nog een puntje te zien van de boerderij van Kees de Boer, waar de
laatste jaren zoveel over te doen is. De zoon van Kees wilde de oude stolp
van zijn vader verbouwen, maar kreeg dat financieel niet rond. De nieuwe
eigenaar van de inmiddels gesloopte boerderij wil nu een groot wanstaltig
gebouw neerzetten waar tegen veel verzet is gerezen door de actiegroep
van het Oorgat/Zeevangszeedijk. Ik hoop dan ook van harte dat zij deze
rechtszaak wint en er weer een stolpboerderij voor terug komt.

Burgerlijke stand

Ondertrouwd:
Thomas Johannes Maria Schilder,
en: Maria Anna Tol;
Getrouwd:
Jasper Nicolaas Cornelis Aalders,
en: Franziska Helena Lindinger;
Martinus Johannes Swinkels, en:
Christina Cornelia Henriëtte Maria
Houting;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de
gemeentelijke basisadministratie
staan ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer op dat
adres staan ingeschreven.
M.C.M. van Keulen, geboren 27 februari 1967. Datum uitschrijving 3
oktober 2011; R.A. de Boer, geboren
8 juli 1992. Datum uitschrijving 6
oktober 2011
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 waartegen
het bezwaarschrift zich richt. Ook
moet de bezwaarmaker gemotiveerd
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.

Vrijwilligers nemen heft in eigen hand om jongerenactiviteiten te organiseren

‘Feestje bij de Buren’: nieuw initiatief in buurtcentrum de Singel
Ruim twee jaar geleden introduceerde Turnvereniging de Beukers
in buurtcentrum de Singel zumba,
street- en breakdance. Deze actieve
dansvormen vinden inmiddels 17
uur per week plaats, met ruim 200
deelnemers. Jacqueline en Hans van
Dijk zijn vanaf de start nauw betrokken bij deze activiteiten. Zo groeide
er een band met het buurtcentrum
dat maar matig van de grond komt.
In samenwerking met zumbalerares
Susan Koning (21) willen zij nu ook
andere activiteiten organiseren voor
de jeugd. “Voor ouderen is hier genoeg te doen. Voor jongeren is het
allemaal erg mager.”
Op maandagavond spreken we af
in de Singel. Terwijl Zang Edam
oefent in de grote zaal, de leerlingen van de beeldhouwcursus even
pauzeren en boven een bijeenkomst
van natuurvereniging IVN plaatsvindt, vertellen Hans en Jacqueline,
waarnemend voorzitter van de Beukers, vol passie over hun plannen.
Meer sfeer
“Sinds wij hier komen zien we dat
doordeweeks de loop er echt wel in
zit. Veel clubjes gebruiken het gebouw. Maar veel meer dan een zalenverhuurcentrum is het nog steeds
niet. Met name jongeren hebben
hier geen plek, terwijl zij letterlijk
dagelijks voor de deur staan. Daarnaast is het jammer dat veel Edammers hier nooit even langskomen
voor een kop koffie of een goed
biertje. Dan blijven de cursisten
misschien ook wat langer hangen.”
Het ontbreekt aan sfeer, vinden de
twee actieve Edammers, die via en-

gezocht, maar ook via verenigingen
en scholen de jeugd benaderd. “In het
weekend is in dit gebouw bijna niets
te doen. Inzet is om ook jongeren zelf
weer actief te krijgen.” Indien een activiteit winst oplevert willen de initiatiefnemers het investeren in een aantal
zaken voor jongeren. “Een poolbiljart
zou geweldig zijn en ook willen we
een loungehoek voor jongeren realiseren hier in het cafégedeelte.”
Bosvolk
Ben Kool, jongerenwerker bij de
Singel, is betrokken geraakt bij ‘de
Buren’. Toch blijven deze activiteiten voorlopig gescheiden van de
jeugdactiviteiten die via Bosvolk in
het gebouw worden gehouden. “Wij
hebben zo onze eigen ideeën om de
jeugd weer naar De Singel te trekken”, aldus Hans van Dijk.

n Jeugdige Halloweengangers, afgelopen zaterdag in buurtcentrum De Singel - foto Cor Kes, Lux Photography

kele sponsors en donaties van veel
gebruikers van De Singel, onlangs
stemmige kerstversiering en -verlichting hebben aangeschaft, waardoor de
barruimte er direct veel aangenamer
uitziet. “Ook moet er op termijn iets
gedaan worden aan het harde licht en
de gele vloer.”

afgelopen weekend een Halloween
Kids (8+) Disco op zaterdag en een
Halloween 16+ op vrijdag. Wat de
professionele organisatie van Welzijn Edam maar matig lukt, lijkt het
bevlogen echtpaar wel voor elkaar te
krijgen: jongeren motiveren om leuke
feesten te houden.

Direct succes
Afgelopen zomer hebben ze als proef
een tweetal activiteiten voor jongeren georganiseerd. “Een kinderdisco
die direct 100 bezoekers trok en een
danskamp in en rond de Singel dat
drie dagen duurde.”
Hierop voortbordurend volgden er

Grote motor is Susan Koning. De
geboren Volendamse heeft als lerares Zumba niet alleen veel contacten
met jong en ouder, maar vindt het
vooral leuk om activiteiten te organiseren. Met vrienden, waaronder
een populaire DJ, en samen met de
nieuwe straathoekwerker èn jongeren

die doorgaans rond de skatebaan te
vinden zijn, worden de komende tijd
themafeesten georganiseerd onder de
noemer ‘een feestje bij de Buren’.
The Voice
De komende tijd staat een Kerst
’snack’ buffet voor kinderen op
het programma (lekker eten en een
Kerstmisfilm kijken), The Voice of
Edam (inschrijven en info via: voiceedam@live.nl), waarbij binnen een
week al 14 aanmeldingen zijn binnengekomen, een Beachparty in de
winter, als ook een DJ-Contest.
Om zoveel mogelijk jongeren te
trekken wordt niet alleen de media

Weinig steun
Terwijl de directeur en de beheerder per 1 januari 2012 vertrekken en
Club- en Buurthuiswerk Volendam
de organisatie overneemt, lijkt er
een andere wind te waaien door de
vroegere Nohol. “Wij hebben dit echt
afgedwongen. Van de directie hebben
wij weinig ondersteuning gekregen.”
“Het klopt gewoon niet dat in een leuk
en actief stadje als Edam de jeugd per
definitie naar Volendam of Amsterdam vertrekt” eindigt Susan.
Wie wil helpen of ideeën heeft om
iets leuks te organiseren voor en met
jongeren in de Singel kan contact
opnemen met Jacqueline van Dijk
(372 677 of jga.vandijk@quicknet.
nl of Susan Koning (06-1117 4322
of susan_koning@live.nl).

