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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

De Nieuwehaven
Dit is een oude ansichtkaart van de Nieuwehaven met daarop de villa 
van de kunstschilder Nieuwenkamp.
Hier staat nog niet zijn atelier die hij op korte afstand later liet bouwen, 
ongeveer daar waar zijn schip de Zwerver ligt. Een prachtige boot met 
van binnen heel veel houtsnijwerk waarmee hij door heel Nederland voer 
om op de mooiste plaatsen zijn etsen en schilderijen te maken.
Hij ging ook veel naar het toenmalige Indie waar hij veel van zijn wer-
ken maakte en ook veel bijzondere voorwerpen kocht. Zelfs zo veel dat 
hij er uiteindelijk een museum mee vulde aan de Voorhaven naast de 
Lutherse kerk.
Ik ben daar vele malen geweest en werd dan rondgeleid door Hans, de 
vriend van Klaas Hartog, de koster van de Vermaning aan de Kaasmarkt. 
Ik vond het onbegrijpelijk dat dit museum zo weinig werd bezocht. In 
1975 werd het museum gesloten en buiten de dingen die werden ver-
deeld door de kinderen van de heer Nieuwenkamp gingen verschillende 
museumstukken naar het Rijksmuseum en het Tropeninstituut. Verder 
gingen er ook nog verschillende stukken naar het Rijksmuseum voor Vol-
kenkunde in Leiden. Ook beheerde een aparte stichting de kunstwerken 
van Nieuwekamp.
In 1950 is de heer Nieuwenkamp overleden.
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De meeste kans op een lekkere 
en betaalbare maaltijd

Personeel Boon Edam 
vervangt terras De Meermin

Afgelopen vrijdag werd in verzorgingstehuis De Meermin een borrel 
geschonken aan de 20 personeelsleden van draaideurengigant Boon 
Edam die in het kader van NL.Doet hun handen vrijwillig uit de mou-
wen hebben gestoken om het oude terras te vervangen. 

Dit met de hulp van Sierbestrating Jonk. Niet alleen werden de tegels weer 
recht gelegd, maar ook werd er geverfd en is de verlichting verbeterd.
Niet alleen Boon Edam heeft een aandeel in de opwaardering van het ter-
ras, ook Lokkemientje, die plantjes heeft geschonken, en de Vrienden van 
de Meermin hebben een bijdrage geleverd. Zij schonken twee mooie pa-
rasols. Nu is het wachten alleen nog op mooi weer!

Burgerlijke stand
Geboren:
13-06 Luke Cornelis Thomas Duin 
z.v. T.J.M. Duin, en G.J.M. Koning
Ondertrouwd:
Stepphanus Johannes Klein, en: Eli-
zabeth Anna Maria Bank;
Getrouwd:
Jouke Jelmer de Boer, en: Wendy Ber-
dina Clasina Heijkoop; Tom Emiel 
de Knegt, en: Nikki van Joolingen; 
Paul Kemper, en: Victoria Maria 
Everaars;
Overleden:
08-06 Johanna Maria Jonk, 78 jaar, 
w.v. C. Kwakman; 08-06 Hendricus 
Bruining de Boer, 71 jaar, e.v. G.M.A. 
Schilder; 08-06 Geertruida Angelina 
Deumers, 91 jaar, w.v. J. Grondman; 
12-06 Huberta Margaretha Hillegon-
da, 74 jaar, e.v. J. Schilder; 15-06 Tim 
Thomas Jacob Jozef van Vlaanderen, 
3 jaar; 17-06 Sjoukje Schotanus, 89 
jaar; 20-06 Cornelis de Boer, 87 jaar, 
w.v. J. Tuijp; 20-06 Maria Margaretha 
Jonk, 53 jaar, e.v. P.G.M. Veerman.

De loper uit voor filmsterren Piramide!

Toegejuicht door tientallen ouders en leerkrachten betraden de leer-
lingen van basisschool de Piramide donderdagmiddag het schoolplein 
via de rode loper. Stoer of juist verlegen, razendsnel of met high five’s 
komen de kinderen op. Ter afsluiting van het schoolproject over alles 
wat met film te maken heeft, gingen de leerlingen verkleed als filmster 
of bekend filmfiguur. 

Ouders en andere belangstellenden 
konden daarna het werk bewonderen 
van de afgelopen weken, waaron-
der het maken van een filmpje. De 
oudste kinderen hadden de film zelf 
gemonteerd!
De Piramide werkt, net als andere 
scholen, toe naar het einde van het 

schooljaar. Donderdag was de af-
sluiting van een intensieve periode, 
vertelt leerkracht Esther van Duin. 
Buiten zijn er tal van spelen die een 
link hebben met de filmwereld. 
Zo kun je lekker stunten op het 
springkussen en is er binnen een 
filmsterrenspeurtocht die leidt naar 

een mooie bioscoopbon voor de 
winnaar.

Directeur Jur Beugel is niet alleen 
tevreden over het mooie project. 
Hij is trots op het werk van een aan-
tal ouders die kortgeleden de patio 
heeft opgeknapt. Met nieuwe tegels, 
kleurige schilderingen en de komst 
van twee picknicktafels en enkele 
moestuinbakken is ook dit stukje 
school mooi geworden. “Met dank 
aan de financiële bijdrage van de 
BSO Berend Botje, de Ouderraad 
en TSO.”

Fiets4daagse Edam
Van 9 t/m 13 juli vindt alweer de 
36e Edamse Avondfietsvierdaagse 
plaats. U kunt zich nu al inschrijven 
voor E 5,00 in Edam bij Ronald Schot 
Tweewielers, Schaatshuis de Bier-
kaai en VVV, in Volendam bij Ton 
Koning Tweewielers, Optiek Basse-
leur en Foto Blauw en in Oosthuizen 
bij Kadoshop Ieniemienie, deze in-
schrijving kan t/m 7 juli 14.00 uur. 
Tijdens de start op 9 en 10 juli kunt 
u zich ook nog inschrijven, dit kost 
dan echter E 6,00.U kunt kiezen uit 
20, 30 of 50 km. Bovendien krijgt u 
bij iedere stempelpost een versnape-
ring en met uw startkaart, wat tevens 
uw lotnummer is, kunt u ook nog 
hele mooie prijzen winnen, waarbij 
op vrijdagavond om 21.00 uur de 10 
hoofdprijzen worden getrokken. Tot 
ziens bij de 36e Edamse Avondfiets-
vierdaagse op 9 juli! 

■ Applaus voor de jonge filmsterren die via de rode loper donderdag jongstleden het schoolplein betraden - foto Cor Kes

■ Bewoners en vrijwilligers van Boon Edam dronken vrijdag samen een borrel - foto C. Kes


