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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
anno ■

De Eilandsgracht
Hier staat het kleuterschooltje met woonhuis nog in zijn volle glorie. 
Deze school werd gebouwd in 1880 nadat de Eilandsgracht in 1878 
was gedempt.
Het water liep van de Achterhaven voor langs de bakkerij van Gorter 
en het Mauritspad naar de Kaasmarkt.

De eerste leerkracht die er voor de klas stond was jufrouw Kat. Het 
steegje dat nooit een naam heeft gekregen werd in de volksmond al 
snel het Kattensteegje genoemd. In mijn tijd in 1940 hadden we twee 
onderwijzeressen, mevrouw Bij ’t Vuur (een zuster van Gerrit) rm Juf 
Sloten, die later trouwde met de in Volendam bekende Arie Maas.
Er zaten 90 kinderen op het feitelijk veel te kleine schooltje.
Aan de kant van de Grote Kerkstraat was de zandbak waar je naar har-
tenlust kon spelen. Het woonhuis waar je tegen aan kijkt werd bewoond 
door mevrouw Kat, die later naar de Spuistraat verhuisde. In mijn tijd 
woonde hier de politieagent Eggebeen, die in 1946 een nieuwe woning 
kreeg toegewezen op de Achterhaven.

Burgerlijke stand
Geboren:
10-03 Bart, z.v. E.M.M. de Wit, en: 
A.H. Pijl;
Ondertrouwd:
Simon Thomas Clemns Maria Sier, 
en: Sietske Goede;
Overleden:
01-03 Antoon Polman, 77 jaar, e.v. K. 
Koopmans; 03-03 Jansje Beertsen, 
90 jaar, w.v. J. Waterman; 03-03 Tom 
Richard Eek, 79 jaar, p.v. A.M. van 
Montfrans; 09-03 Adriana Cornelia 
Maria Mol, 70 jaar, e.v. J.A. Mole-
naar; 09-03 Henderica Martina Vis-
ser, 94 jaar, w.v. T.J.M. Nieuwendijk; 
09-03 Theodorus Jozef van Dijk, 75 
jaar, e.v. H.C.M. Kroon; 11-03 Marie 
Mol, 76 jaar, w.v. T.J. Wagter; 08-03 
Nicolaas Carel Groes, 48 jaar; 12-
03 Martinus Dorsman, 93 jaar, w.v. 
M.P. Smit;
De volgende persoon zal uit de 
gemeentelijke basisadministratie 
worden geschreven:
H.A.M. Schillings, geboren 30 ok-
tober 1964;
Vertrokken naar onbekende 
bestemming:
Uit onderzoek van de Afdeling 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande  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.
J.T. Fraser, geboren 29 november 
1949. Datum uitschrijving 30 janu-
ari 2012.
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
tegen dit besluit bezwaar maken bij 
het college. De termijn voor het in-
dienen van een bezwaarschrift is zes 
weken en vangt aan één dag na de 
datum van het besluit. Het onderte-
kende bezwaarschrift moet bevatten 
de naam en het adres van de indiener, 
de datum en een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar-
schrift zich richt. Ook moet de be-
zwaarmaker 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.

Rondje om de kerk
De trots van Edam is deze maanden deels afgedekt met grote steigers. De renovatie behelst onder meer herstel 
van metsel- en voegwerk, controle van het leien dak en herstel van de loden goten. Tevens wordt gekeken of de 
gerestaureerde ramen van de kerk nog waterdicht zijn. In totaal zal het project een jaar duren. De steiger zal als 
gevolg van de werkzaamheden een rondje maken rondom de kerk.                                                Foto Wil Tjoa

26 t/m 30 maart 
open inloopweek          

bij Fit4Lady
Niet bewegen betekent een minder 
strak en soepel lichaam. Wel bewe-
gen levert veel op, tenminste, dat 
vertellen sportieve mensen maar 
al te vaak. 

Fit4lady wil vrouwen eind maart 
laten maken met haar bewegings-
formule. Om elke vrouw te laten 
ervaren hoe je bewegen onderdeel 
maakt van je weekpatroon en hoe het 
er aan toe gaat in zo’n sportclub. De 
sportclubs van Fit4lady onderschei-
den zich van reguliere sportscholen 
door goede intake en begeleiding 
voor zowel de startende als meer 
ervaren sporter. 

Speciaal voor vrouwen
De clubs zijn kleinschalig van opzet 
waarbij in prettige sfeer gedurende 
een half uur wordt getraind met 
apparatuur speciaal gericht op het 
vrouwelijk lichaam. Je wisselt condi-
tietraining af met spierversterkende 
training op apparatuur die speciaal 
voor vrouwen is gemaakt. Uiteraard 
is er ook aandacht voor warming 
up en cooling down. Met lekkere 
muziek erbij is trainen bij Fit4lady 
makkelijk en leuk. De trainsters 
geven je persoonlijke begeleiding  

Voor alle vrouwen die interesse heb-
ben in de unieke 30 minuten trai-
ning houdt Fit4lady in Volendam 
een OPEN INLOOPWEEK van 26 
t/m 30 maart.
Fit4lady Volendam, Schoolstraat 
11, onder het stadion. Informatie of 
aanmelding: www.fit4lady.nl

Renovatie RK                 
begraafplaats

In de komende maanden zal de 
Rooms Katholieke begraafplaats 
aan het Zeevangsdijkje worden 
gerenoveerd. Dit betekent dat 
de banden langs de paden op-
nieuw worden gesteld en daar-
bij iets hoger worden geplaatst.  
 
Ook zal de begraafplaats worden 
opgehoogd door het aanbrengen 
van een mengsel van zand en aarde 
en zullen diverse grafstenen wor-
den rechtgezet. Wellicht zullen ook 
de grindpaden een behandeling on-
dergaan die maakt dat ze, vooral 
voor rolstoelen en rotators, beter 
begaanbaar zijn. Het project staat 
onder leiding van Piet Everaars en 
wordt helemaal door vrijwilligers 
gedaan. 

Verkeer Zeevangs-
zeedijkje

Als gevolg van bezwaren zal een 
fysieke belemmering bij de hoek 
Groot Westerbuiten, Zeevangszee-
dijkje worden weggehaald waardoor 
melkwagens en andere agrarische 
vervoermiddelen het dijkje kunnen 
blijven gebruiken.


