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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!

De Grote Kerkstraat

In de mobilisatietijd 1939-1940 werd er in Edam een luchtwacht opgericht die ten doel had om het luchtruim boven Edam in de gaten te
houden naar eventuele ‘vreemde’ vliegtuigen.
Er stonden iedere keer twee mannen op de toren van de Grote Kerk.
Zo ook mijn vader die we dan zijn warme middagmaal brachten. Ze
hadden een elektrisch belletje gemaakt waarmee je ze kon waarschuwen. Vervolgens werd er een mandje aan een lang touw naar beneden
gelaten, waar je je eten in deed.
De namen van de hele groep die op de foto staat. Bovenste rij v.l.n.r.
Antoon Conijn, Maarten Laan, G. Slegt, Jaap Jongens, Piet de Boer,
Cloosterman, Cor Schaar, W.K. Bouwes, Arie Buikman, Piet Ernsting,
Henk Medik, W.A.F. Visser.
Tweede rij: Abram Griep, G. Rechter, Jan Willem Simons, Arie Maas,
Jaap Conijn, Douwe Hooyberg, Jan Besseling. Besseling was de jongste
van deze groep. Onderaan liggen Sam de Boer en Gerrit Sanders.

De Kift maakt Singelfestival tot succes
Een ouderwetse zaterdagavond vol met leuke kleine acts en spannende
bands maakte de Zaterdag van het Singelfestival tot een succes ondanks
het soppende terrein en een vrijdag die goed voor de liefhebbers van
alternatieve rock was, maar te weinig publiek trok. De band De Kift
maakte een belangrijke deel uit van dit succes. De band speelde vrij,
vrolijk en had mooie teksten. De muzikanten wisselden van instrument
en positie, kortom een levendig muziekspektakel dat zorgde voor een
frisse muzikale wind tijdens het weekend.
De zaterdag was geopend door de
Volendamse band AlascA die liet
horen dat dagelijks (!) oefenen en het
opgeven van de studie van meerdere
bandleden tot mooi resultaat kan leiden. De jongens van AlascA lijken
niet te stuiten in hun drang naar de
top. In de pauze van de bands liep het
publiek voorzichtig over de soppige
rijplaten naar de twee bussen waar
theater en muziek werd aangeboden.
Het muzikale trio Fauvist bood in de
theaterbus een prachtige voorstelling
met Nederlandstalige liedjes gezongen
en voorgedragen door een sterk zingende zangeres-/cabaretière die begeleid werd door prima muzikanten.
Ook de keuze voor de band de March
Monkies in de kooi van de Silent Disco getuigde van een goede programmering van de zaterdagavond. Bettie
Serveert sloot de bands optredens in
de zaal af met een krachtig optreden.
De stevige rockband die Bettie Serveert inmiddels is kan bij de vele
bezoekers die zich een stuk rustiger
optredens uit de 80er jaren herinnerden flink aangekomen zijn, maar tenslotte is het 2010. Een mooie zaterdag.
Zaterdagmiddag is per definitie het
feest voor de jeugd. Dit jaar met een
succesnummer van oudgediende Hilairia. Na zeven jaar was het dolfinarium weer terug in Edam. Met groot

succes. Op het parkeerterrein achter
het festivalterrein keken honderden
mensen met plezier na de avonturen van de twee Haagse dompteurs.
Ook de doe-activiteiten (schilderen,
kruidnoten bakken, swingen met koptelefoon, het kleuren van je grammofoonplaat, waarna deze een speciale
persing krijgt en wordt omgetoverd
tot een mooie fruitmand en schminken) brachten voldoende activiteit.
Daaromheen leuk theater, dat zich dit
jaar onderscheidde door speelsheid en
spelplezier. Goede keuzes!
De vrijdagavond was een avond voor
de liefhebbers van stevige moderne
muziek. Vrijdag opende traditioneel
met een lokale band. Well Voted was
een goed keus. Een jonge band die in
een paar maanden tijd goed van zich
heeft laten horen. Zoals alle optredens
werd ook dit vastgelegd door de lokale bandjes archivaris de Wit , een hobby filmer waar we best trots op mogen zijn (www.volendamwebtv.nl ).
De band speelde een mooie set covers en ook eigen nummers. Melodische eigen nummers waarbij de
zangeres van de band zich nog wat
meer thuis leek te voelen dan in sommige covers. De twee beschilderde
autobussen zorgden voor vermaak in
de pauzes van de bands en de Silent
Disco (allemaal een koptelefoon op)

Q Jong en oud vermaakten zich op het drassige terrein aan de Edamse haven - foto Cor Kes

werd druk bezocht, een absoluut succes deze kooi met dansende mensen
die zowel voor dansers als de omgeving een object van veel plezier was.
In de bus wisselden twee cabaretières elkaar af met perfect gespeelde
sketches die je bijvoorbeeld in een
sexorchie op een boerderij waande en
mooie liedjes die de bezoeker vermaakte en in war brachten. Koud was
het bij het absurdistische theater van
Nosferatu waar vanuit en rondom een
ambulance een relatie tussen dokter
en vampier tot grote hilariteit leidde.
In de tweede bus was het de hele
avond singer songwriters feest van
het singer songwriter guild Volendam.
In de grote tent trad vervolgens
de band ‘Team William’ aan, een
energieke band uit België met
mooie hoekige nummers en heldere snoeiharde gitaarpartijen.
Heerlijke band die aan de Nederlandse Band de Staat deed denken. |

Daily Bread sloot de avond af en
maakte muziek zoals we nog niet
voorbij hebben zien komen in Waterland, muziek van Nu! Een strakke
drummer die niet achter de beat zoals
bij de rock en roll maar net er voor
zoals bij de Punk slaat, een zangeres/
toetseniste die eigenzinnige teksten de
tent inslingert en een bassist die zijn
bas als solo en ritmegitaar hanteert
inclusief alle mogelijkheden van
geluidsvervorming. De liefhebbers
gingen uit hun dak.
Al met al een mooi vrijdag voor de
liefhebbers van nieuwe muziek en
theater die mede door de regen te
weinig bezoekers trok. Wie weet is
het inbedden van al deze moderne
alternatieve lekkernijen in een wat
toegankelijker totaalprogramma op
de vrijdag een aardig idee, want het
potentieel aan liefhebbers voor deze
kwaliteitsvermaak is in Waterland
toch gering. En als dan het terrein
gedraineerd kan worden kan het Singelfestival nog jaren mee.

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
05-09 Nick Thomas Jacobus, z.v. J.N.
Zwarthoed, en: C.C.M. Sombroek;
06-09 Elise Feline, d.v. R.E. Hartjes,
en: F. Bakker; 10-09 Lars Maria, z.v.
P.P.M. Veld, en: B.T. Lemmen;
Ondertrouwd:
Simon Johannes Maria Tol, en: Margaretha Geertruida Maria Veerman;
Johannes Cornelis Jacobus Kwakman,
en: Chantal de Gruijl; Peter Jan Willem van Beest, en: Martina Johanna
Jurriëns; Petrus Johannes Everardus
Smit, en: Geertruida Maria Bernadette
Schokker; Pieter Johan Wolzak, en:
Petronella Jacoba Kops;
Getrouwd:
Alain Pasdeloup, en: Nicole Antoinette Madeleine Thijssens; Freddy
Franciscus Johannes Tiggelman,
en: Marianne van Oeveren; Jannes
Klaas Prent, en: Theresia Margaretha
Maria Terwisscha van Scheltinga;
Gert Maas, en: Katinka Geertruida
Groot; Alexander Timmer, en: Brigitte Joinking; Johan Kleis de Waart,
en: Johanneke de Ruig; Joey Robert
Cornelissen, en: Desiree Elisabeth
Anna de Vries;
Overleden:
31-08 Grietje Stapel, 91 jaar, w.v. T.
Ent; 12-09 Geertruida Maria Theodora Veerman, 64 jaar, e.v. A.J.
Kemper;
De volgende persoon zal uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
P. Mironowicz, geboren op 17 oktober 1983;
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.
N. Giammarusto, geboren 26 maart
1956; Datum uitschrijving 19 augustus 2010.
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.

Geen voetbalkooi

Een plan van basisschool ’t Kofschip
in Volendam om een voetbalkooi te
realiseren op het speelplein is niet
gehonoreerd. In de in aanbouw zijnde
Broeckgouw is al een voetbalveld
gepland. Wel wordt het schoolplein
van ’t Kofschip gewijzigd door verplaatsing van de oostkant naar de
westkant. Hierdoor is alles beter
inpasbaar. Ook komt er een groot
fietsenrek. Enkele speeltoestellen
zullen worden verplaatst.

Portemonnee verloren

Zaterdagmiddag 11 september heb
ik mijn portemonnee verloren in de
buurt van de drogisterij in Edam.
Hij is zilverkleurig en er zit een foto
in van een lapjeskat en haar jongen,
en een biebpasje.
Nelke Besseling: 06-107 311 96.

