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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!

Bagijnenland/Brouwersgracht

Wat moet ik hier nu nog van zeggen? Een prachtfoto van het Bagijnenland
en de Brouwersgracht. Rechts achter de brug zie je de houten klokgevel
van het huis waar jarenlang Ot de Ruiter woonde. Deze gevel is totaal
veranderd. Dan twee huisjes dwars op de weg gebouwd, waarvoor later
twee andere woningen in de plaats zijn gekomen. Hier woonde onder andere Van den Berg, die zijn sigarenwinkel verkocht aan Jorritsma; hierna
kwam hij in het huis van diezelfde Jorritsma te wonen.
Dan de melkwinkel van Douwe Hooyberg. Hier woonde later George
Kouwenhoven. Voorbij de steeg eerst de Sparwinkel van Siemer. Hier
wordt nu antiek verkocht.
Het brede huis waar nu (voormalig) dokter Specker woont, werd vroeger
door twee families bewoond en het huis links vind ik nog steeds een van
de leukste voorgevels van Edam. Daar is geen tweede van!
Op de oude foto heb je ook nog een mooi gezicht op de Grote Kerk. Nu
zie je alleen het puntje nog.

“Uiteindelijk leer je hier zelf misschien wel het meest van…”

Kati Oudendijk verbleef voor het goede doel in Argentinië
‘Project 4’ is een project in de Argentijnse havenstad Mar del Plata.
Dit project zet zich in voor de kinderen in de sloppenwijk ‘Nuevo Golf’.
Door middel van voetbal proberen
de projectleiders de kinderen, die
vaak in drugshandel terecht komen, te bereiken en ze een kans
op een beter leven te geven. “Als
achttienjarige, met mijn eindexamens net achter de rug, leek het mij
goed om eens uit mijn beschermde
omgeving te komen. Vrijwilligerswerk in het buitenland leek mij een
bijzondere ervaring, voordat ik mij
op mijn nieuwe studie zou gaan
storten. In juli ben ik drie weken
met de stichting Livingstone, een
organisatie die werkvakanties voor
jongeren organiseert, naarArgentinië afgereisd en heb ik gebouwd en
gesport met deze kinderen en in een
Argentijns gezin geleefd”, aldus de
Edamse Kati Oudendijk. Verslag
van een bijzondere ervaring.
“In eerste instantie was het ongemakkelijk toen we bij Christian en
zijn familie aankwamen om zijn
huisje op te knappen. Christian is
een jongen van tweeëntwintig jaar,
die aan een hand zijn vingers mist
en met zijn achttienjarige vrouw en
twee kinderen in een krot woont. In
Nederland was er geld ingezameld
voor deze familie, wiens huis geen
ramen en deur heeft. Waar de meeste
mensen niet bij stil staan, is dat het
behoorlijk koud kan zijn in Argentinië en dat een raam en deur geen
overbodige luxe zijn. Met Wc-pot,
ramen en deur waren we aan komen
marcheren om dit huis wat leefbaarder te maken. In eerste instantie had
ik alleen niet het verwachte gevoel

Q Door middel van voetbal wordt geprobeerd jongeren uit de drugswereld te houden

dat we iemand aan het helpen waren,
maar het gevoel dat wij hier weinig
konden doen.
Communicatieproblemen
Conversatie maken met de Argentijnen was ook niet makkelijk, aangezien mijn Spaans niet veel verder
komt na “no hablo Español.” Naarmate de dag vorderde begon de sfeer
echter beter te worden. De kinderen
van Christan genoten van alle Hollandse aandacht en er kwamen kinderen uit de hele buurt kijken. Het
was uiteindelijk een mooie dag. Niet
om het werk wat verricht was, maar
omdat de kinderen het naar hun zin
hadden en de jonge ouders hiermee
even ontzien werden.
Bijzondere mensen
De weken in Argentinië verbleven
we in huis bij de familie Barra.
Deze bijzondere mensen hebben
het project opgezet en hebben ons
behandeld alsof we hun eigen kin-

deren waren. We hebben ons als
groep heel erg aangepast aan de gebruiken van deze familie en zo de
Argentijnse manier van leven, die
veel liefde en aandacht voor de medemens bevat, mogen ervaren. Doordeweeks werkten we op het project.

Levenservaring
Met het vrijwilligerswerk dat ik heb
gedaan, heb ik waarschijnlijk niet een
echt verschil gemaakt in de wereld.
Natuurlijk was ook mijn instelling
om iets goeds te betekenen voor mijn
medemens. Maar de mensen die ik
tegenkwam in de wijk hadden zo
veel grotere problemen, ik kan me
met mijn beperkte levenservaring als
achttienjarige niet voorstellen hoe
dat zou zijn. De vrouw van Christian bijvoorbeeld is een van de vele
jonge moeders in de sloppenwijk.
Zij is net zo oud als ik, maar heeft
zorgen om haar kinderen en hoe ze
aan eten moeten komen. Van tevoren had ik niet het gevoel dat ik de
wereld ging veranderen, maar dat ik
een bijzondere ervaring op wou doen.

Geboren:
Dani Hendrikus, z.v. M.H. Smit, en:
L.W.M. Mooijer; 11-10 Fien, d.v. R.
Barbiers, en: B.H.G. van Rijn;
Ondertrouwd:
Johannes Frederik Maria Schilder,
en: Cornelia Margaretha Catharina
Kwakman;
Getrouwd:
Theodorus Maria Sier, en: Angela
Josine Celine Boogaard; Kees Tuijp,
en: Sylvia Cornelia Out;
Johannes Franciscus Tol, en: Esther
Hoekman; Remco Reiz, en: Sabrina
Cornelia Elly Coenraad; Johan Jonk,
en: Jolanda Francisca Tol; Cornelis
Thomas Johannes Hansen, en: Juvira
Janine Kelly;
Overleden:
08-10 Maria Moneta Agatha Sier,
74 jaar, e.c. C. Tol; 07-10 Johanna
Smits, 83 jaar;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
M.L.V. Molthoff, geboren 12 oktober 1968; J. Peek, geboren 27 januari
1963; E.C. Tol, geboren 17 augustus
1968; Bas Franke, geboren 27 juni
1975; C.J. Butter, geboren 11 oktober 1961; A.C.M. Butter, geboren 17
september 1981;

Twee broers aangehouden wegens
drugshandel

Agenten van de politieregio Zaanstreek/Waterland hebben maandag
na enkele weken onderzoek een
28-jarige man uit Edam en zijn
22-jarige broer aangehouden. Ze
worden verdacht van drugshandel.
Het politieonderzoek werd gestart
na diverse tips. In eerste instantie
werd op zaterdagmiddag 11 oktober
in Warder een 24-jarige Volendammer aangehouden die vermoedelijk
bij een van de twee verdachten drugs
had gekocht. Er werden bij de man
enkele wikkels met waarschijnlijk cocaïne in beslag genomen.
De oudste broer werd zaterdagavond in Landsmeer aangehouden
met enkele tientallen wikkels en een
geldbedrag op zak. De drugs en het
geld werden daarbij door de politie
in beslag genomen. Vervolgens werd
de jongere broer aangehouden. Dat
gebeurde kort op de aanhouding van
de oudste man in Edam. Bij hem
werden geen voorwerpen in beslag
genomen. De 24-jarige Volendammer werd zondag na verhoor alweer
in vrijheid gesteld.

Website Oud Edam
vernieuwd

Q Kati werkt aan het clubgebouw

De website van de Vereniging Oud
Edam (www.oud-edam.nl) heeft
een totale metamorfose ondergaan.
Iedereen die geïnteresseerd is in de
geschiedenis van de stad Edam vindt
nu vele onderwerpen die de moeite
waard zijn om kennis van te nemen.
De website zal het komende jaar nog
meer worden uitgebreid met interessante historische gegevens, daarbij
ondersteund met foto’s en ander
beeldmateriaal.
Er wordt onder andere uitleg gegeven
wat de doelstelling is van de vereniging, welke werkgroepen actief zijn,
welke activiteiten worden ondernomen en welke actuele zaken er op
dit moment spelen, zoals de ontwikkelingen van het Korsnästerrein, het
Groot Westerbuiten, de Zuidpolder
en het Oorgat.

Zo is het ook uitgepakt. Want misschien hebben we mensen geholpen
of dit geprobeerd, maar ikzelf heb er
uiteindelijk het meest van geleerd”,
eindigt de jonge Edamse.

Verder wordt het belangrijkste
nieuws vermeld en in het kort wordt
weergegeven welke onderwerpen in
het verenigingsblad staan.

Zwaar werk
Wij waren de eerste groep vrijwilligers die op het project kwam helpen, waardoor we werkten aan de
fundering van het clubhuis, wat vrij
zwaar werk was. De waardering die
vooral de vrouwen kregen van de
Argentijnen was erg leuk.
De Argentijnen waar wij verbleven
waren vrij traditioneel, dus dat de
meiden net zo hard mee werkten aan
het sjouwen van de stenen vonden
zij erg bijzonder. Dat wij de mannen
van onze groep de keuken in stuurden
om de afwas te doen, was weer iets
waar de Argentijnse vrouwen meteen
een foto van wilden maken.
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