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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

Volendammerpad 
(Hondenhemel)
Dit is een oude foto van kruidenier Buis aan de Hondenhemel.
Zijn vrouw staat voor de deur en zoals dat vroeger overal te zien was herbergt de winkel enorm veel reclame 
aan de gevel: Pools Tabak, Douwe Egberts en Sunlight zeep.Maar toen het pand door Kees Kil werd gekocht 
heeft hij de kruidenierswinkel veranderd in een viswinkel. Daarbij bleef hij evengoed met zijn bakfiets huis 
aan huis vis verkopen. Na zijn dood werd het pand totaal vernieuwd, want moeder Kil wilde er een pension 
van maken, wat haar ook lukte. Het pension liep als een spoor en na het overlijden van moeder Kil ging 
zoon Klaas alleen door. Maar nadat Klaas ruzie kreeg met zijn buurvrouw heeft hij er een grote puinhoop 
van gemaakt. Zo erg dat het pand eind jaren negentig verkocht moest verkopen aan de gemeente Edam-
Volendam. Uiteindelijk moest hij er zelfs uit en werd dakloos. Enkele jaren geleden is hij nog gezien tussen 
daklozen nabij het Vondelpark in Amsterdam.

Dinsdagmiddag          
in De Singel

Binnen zit een trouwe groep be-
zoekers. Van buiten lijkt het stil, 
maar schijn bedriegt. Aan de grote 
tafel achterin is het een levendige 
bedoeling en men is in de weer met 
papier, karton en stof. Plooibare 
en zachte materialen. Eenvoud. 
Vanuit die eenvoud van het kaar-
ten maken zit de rijkdom van het 
samenzijn en de bijbehorende so-
ciale contacten. 
 
De Singel is uitstekend bereikbaar, de 
bus stopt voor de deur, er is ruime par-
keergelegenheid, voorzieningen voor 
rolstoelbezoekers, een lift en altijd de 
mogelijkheid om door een vrijwilliger 
te worden gehaald of gebracht. 
Iedere eerste dinsdag van de maand is 
er iets creatiefs en dan weet je direct: 
Ina Gedikink. Altijd in de weer met 
die ogenschijnlijk simpele materia-
len. Maar ‘Crea-Ina’ wil de mensen 
voldoening geven en voelt zich daar 
verantwoordelijk voor. Mensen pra-
ten met elkaar over van alles en nog 
wat. Vrijheid, blijheid, je kunt ook 
gewoon binnenlopen voor een praatje. 
Laagdrempelig. 
 
Ina ziet de mensen als gelijken. Geen 
senioren of ouderen, welnee, mensen 
onder elkaar in de Soos. Een ver-
trouwde benaming die de bezoekers 
zelf hanteren, en waarom zouden 
we dat woord veranderen. En nee, je 
hoeft geen 55+ te zijn om binnen te 
lopen bij de Soos.
Ina heeft veel voorwerk voor deze 
creatieve middagen en zorgt voor alle 
materialen. Het enige is een minimale 
bijdrage voor de materiaalkosten. Bo-
vendien is het voor iedereen haalbaar, 
ook als je het nog nooit gedaan hebt. 
En gaat het niet goed, neem kaart, 
doos of tas mee naar huis en maak 
het daar af. Ina wil begeleiden en 
hulp geven en wordt blij als de acti-
viteit voldoening geeft. Het is goed 
om met elkaar tips en ervaringen uit 
te wisselen. 

Volgens Ina voorkomt dit menselijk 
contact vereenzaming en het is goed 
om jezelf te verzorgen als je vanuit 
huis naar buiten gaat. Bovendien zijn 
deze sociale contacten gratis en levert 
het alleen maar op. Hoe fijn is het iets 
zelf gemaakt te hebben.

Voorjaar
Het voorjaar komt er aan en op 3 mei 
staat er het versieren van een vouw-
baar kartonnen tas op het programma. 
Is een zelfgemaakte Paas-Lente-Tas 
niet een mooi geschenk voor die altijd 
vriendelijke buurvrouw?
 
Op de andere dinsdagen is er ook 
Soos. Het is de diversiteit van de 
dinsdagmiddag en met de lente in 
zicht mag het bloemschikken met 
Tini Hulskemper niet worden verge-
ten. Verder heeft met name de Bingo 
grote belangstelling en het Sjoelen is 
populair.

Zin om ook te komen op de dinsdag 
in De Singel? Het enige wat je mee 
moet nemen is soms een kleine bij-
drage en vooral een goed humeur, 
aldus een hartelijke ‘Crea-Ina’.

Kijk op de vernieuwde website:
www.desingeledam.nl

Jazzclub sluit  winterseizoen            
af  met ‘happy’ blues

Officieel speelt de Little Boogie Boy Bluesband drie bluesgenres: Chicago 
Blues (waarin de band is gespecialiseerd), blues die tegen soul aanhangt en 
Missisippi Blues. Deze mix van bluesstijlen laat zich in het geval van de Little 
Boogie Boy Bluesband echter ook in één woord omschrijven: ‘Happy Blues’.  
 
De industriestad Detroit heeft een niet 
al te goede naam qua luchtvervuiling, 
onveiligheid en dies meer, maar Se-
ward ‘Harmonica’ Shah leeft en speelt 
daar en dat maakt veel goed. Thans 
is de naam ‘Harmonica Shah’ syno-
niem voor een ervaren bluesman die 
compromisloze zang met bluesharp 
tot de essentie van zijn Rhythm & 
Blues maakt. Hij zingt steeds met 
passie en af en toe scherpe uithalen 
op zijn bluesharmonica, zoals op 

‘Cryin’ Won’t Help Me Now’. Met 
dit optreden sluit Mahogany Hall het 
eerste deel van de concerten van 2011 
af, in oktober 2011, kan je rekenen op 
het vervolg.

Zaterdag 26 maart 2011, 21.00 uur. 
Reserveren wordt aanbevolen: Bel 
372 979 of mail naar k.roskam@
hetnet.nl Toegangsprijzen: Leden 
€   7,50; Niet leden € 15,-; Jongeren/
CJP € 10,-.

Burgerlijke stand
Geboren:
Danny Johannes, z.v. J.N. Koning, 
en: W.E.M. Tol; Stefan Johannes, z.v. 
L.C.E. Veerman, en: C.A.M. Tuijp;
Emma Margaretha Luciana, d.v. 
B.H.M. Kras, en: E. Steur;
Ondertrouwd:
Lázaro Carlos Castellanos Pérez, 
en: Gabrielle Anita Maria Koning; 
Joannes Gerrit de Groot, en: Deb-
bie de Ruiter;
Getrouwd:
Jacobus Cornelis Maria Schilder, en: 
Johanna Maria Veerman;

Pvda wil Remkes 
aan de tand voe-

len over afschaffen              
cultuursubsidie

De PvdA Edam-Volendam vindt de 
abrupte wijze waarop de provincie 
subsidies aan culturele activiteiten 
heeft stopgezet niet getuigen van 
behoorlijk bestuur. 

De sociaaldemocraten zullen bij het 
bezoek van Commissaris van de Ko-
ningin, de heer Remkes, aan Edam-
Volendam hierover vragen stellen. 
Zij nemen jazzclub Mahogany Hall 
als voorbeeld, die door dit beleid in 
de financiële problemen is geraakt. 
 
Dood in de pot
Ook het feit dat muziekpodia in 
vervolg alleen nog maar per project 
subsidie kunnen aanvragen is vol-
gens de PvdA de dood in de pot voor 
menig podium. “Immers de lust om 
een serieus en consistent muziek-
podium in te richten ontbreekt als 
je niet zeker bent van een zekere 
geldstroom. Daarnaast is het ook 
nog eens extra en in onze ogen on-
nodig veel werk.”

De PvdA vraagt zich daarbij ook 
af waarom het aan de gemeente is 
om culturele activiteiten te subsidi-
eren wanneer de Provincie zich te-
rugtrekt als structurele subsidiever-
strekker? “Zonder een bruidsschat 
van de Provincie kan een gemeente 
toch niet zomaar die subsidiestroom 
overnemen?”

Kooroptreden 
Middelie

Shantykoor NORTADA treedt op 
in Middelie op zondag 27 maart om 
14.30 uur in het Kerkje van Middelie, 
adres Middelie 76.
Het al dertien jaar bestaande shan-
tykoor NORTADA uit IJmuiden 
bestaat uit drie accordeonisten, twee 
trekzakspelers en zestien zangers. 
De muzikale leiding is in handen 
van Thom ten Arkel. Het koor zingt 
shanties, oude zeemansliederen, 
en ook wel  bekende  smartlappen. 
Het wordt  een gezellige middag 
voor jong en oud in het pittoreske 
kerkje. Aanvang 14.30 uur. De toe-
gang is gratis.  

Verhuizing                 
markt Volendam

Nog dit jaar verhuist de zaterdag-
markt van Volendam van de Co-
nijnstraat naar het (nog autovrij te 
maken) Europaplein.

De markt heeft het, als zoveel mark-
ten, zwaar. Wethouder Runderkamp 
hoopt met de verhuizing een impuls 
te geven aan de weekmark en het cen-
trumgebied hiermee te versterken.
Om het Europaplein autovrij te ma-
ken zal eerst het Amvoterrein wor-
den opgeknapt. Daar worden extra 
parkeerplaatsen gerealiseerd.

Twee uitvoeringen 
De Toverbal

Op 2 en 3 april brengt Musicalver-
eniging De Toverbal in het Dam-
hotel ‘In Holland staat een huis’. 

Het verhaal speelt zich af aan het 
eind van de jaren twintig in Amerika. 
Waar de familie Smith (van oorsprong 
Smit) met hun drie opgroeiende 
dochters in een prachtig huis woont. 
Vader Smith is een succesvol zaken-
man en mevrouw Smith houdt zich 
voornamelijk bezig met theeparty’s, 
bridgeclubjes en het zoeken naar 
keurige jongemannen met wie haar 
drie dochters zich kunnen verloven. 
Of haar dochters daar ook zo blij mee 
zijn dat valt nog maar te bezien.
Waar wij in het verhaal  komen, staat 
er een bijzondere visite gepland voor 
die middag. En bijzonder wordt het. 
Want behalve de aangekondigde Fa-
milie Morgan, staat er plotseling ook 
een groepje gangsters in huis die het 
o zo keurige huishouden van de fa-
milie Smith totaal op z’n kop zet. Ter 
verhoging van de feestvreugde krijgt 
de familie onverwachte logés van 
overzee. En staat na niet al te lange 
tijd de politie op de stoep.
Kaartjes: € 7,50 (volwassenen) en € 5,- 
voor kinderen (tot 14 jaar) en 65+.
De kaarten kunnen online besteld 
worden via:  www.toverbal.net 
(kaartverkoop aanklikken). Of 
donderdag 31 maart van 19.30 uur 
tot 20.30 uur in de brasserie van 
l’Auberge Damhotel Edam.

n ‘Little Boogy Boy’ met Seward ‘Harmonica’ Shah


