De Stadskrant - 15 juni 2015 pagina 11

Edam van eeuw tot eeuw

EenwandelingdoorEdam
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!

Het Marken

Dit is een foto van het oude pakhuis de Vlijt aan het Marken. Links
van de Wallendalbrug, die van de Jansstraat over de Nieuwehaven
naar het Marken liep; een lang smalle brug. Je ziet rechts nog een stuk
van een van de dukdalven. Dit was het eerste gebouw waar de firma
Heijmeier in Edam begon met zijn jutte handel, omstreeks 1910.
De eerste directeur was de heer Laddrak, de vader van Piet en toen
hij met pensioen ging werd de heer Hoogland de nieuwe directeur.
Maar toen de Heymeiers de fabriek verkochten aan DSM, werd de heer
Werdler, die de heer Hoogland zou opvolgen, gepasseerd en kwam er
bijna ieder jaar een nieuwe directeur.
De DSM verkocht de papierafdeling daarna aan het Finse bedrijf Walki
en weer een andere directeur kwam aan het roer, overigens een heel
aardige man.
Daarna werd de fabriek wederom verkocht aan een Zweeds bedrijf,
Korsnäs genaamd. Ruim tien jaar geleden verhuisde het bedrijf naar
Zwaag en er werken nog steeds veel mensen uit Edam-Volendam. En
de naam van de fabriek is nu Segezhe.

Schilderachtig Edam-Volendam
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Burgerlijke stand

Geboren:
28-05-2015 Finch Johannes Cornelis Jozef, z.v. D.T. Nijhuis en W.E.C.
Steur; 31-05-2015 Jaxx, z.v. R.E.J.
Schilder en D.F. Poelmann; 05-062015 Hugo Roberto William, z.v.
T.J Visscher en T.Y. Evenboer; 0506-2015 Mike Rob Piet, z.v. P.V.
Wante en C.L. Evenboer;
Aangifte partnerschap:
Simon Nicolaas Johannes Tol en
José Overmars;
Ondertrouwd:
Cornelis Nicolaas Jozef Kemper en
Franciska Adriana Johanna van der
Manden; Sander Antonius Maria
Runderkamp en Margaretha Geertruida Maria Veerman; Nicolaas
Maria Jonk en Catharina Cornelia
Molenaar; Nicolaas Petrus Jozef
Kwakman en Jessica Johanna Maria de Boer;
Getrouwd:
Hidde Tjerk Terpoorten en Tessa
Charlotte Sophie Schröder; Johannes Jacobus Maria Bond en Wolmoed Maria Stroek; Hans van Riesen en Dieneke Helena Kras; Maxim
Sebastiaan Wijninga en Ellen de
Vries; Frank Kaars en Deborah de
Nooijer; Johannes Gerardus Everardus Buijs en Alida Anna Clementina
Plat; Brian Stegink en Linda Alida
Lankhorst; Markus Nicolaas Heilig
en Mariska Alida Maria Schokker;
Gerardus Rembrandt van Rijn en
Maria Catharina Bernadette Tol;
Overleden:
24-05-2015 Petronella Johanna
Runderkamp, oud 65 jaar, e.v.
J.J.M. de Lange; 01-06-2015 Geessien Heida, oud 91 jaar, w.v. W.W.
Huizinga; 24-05-2015 Petronella
Johanna Runderkamp, oud 65 jaar,
e.v. J.J.M. de Lange; 01-06-2015
Geessien Heida, oud 91 jaar, w.v.
W.W. Huizinga;
Voornemen tot uitschrijving uit
de gemeente
R.P.M. Schokker. 30-09-1965.

Bewegwijzering
vaarroutes

Vervolg voorpagina
Dus ook Edam-Volendam. Daarna
hebben wij de vergunningen verkregen. Dat mensen nu verrast zijn
door deze plaatsing ligt niet aan
ons. Van de gemeenten verwachten wij een stukje voorlichting.
Daarbij hebben we zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van bestaande bevestigingsmogelijkheden, zoals op
bruggen. In Edam gaat het in totaal
om vier borden in of bij het water
en een groter informatiepaneel. Dat
laatste moet nog geplaatst worden
aan de Nieuwehaven.”
Boerenverdriet
Erfman vult aan dat het in Edam gaat
om twee routeborden aan de Nieuwehaven, het Groot Westerbuiten en
het Boerenverdriet. “Er zijn altijd
voor- en tegenstanders. We denken
dat het heel erg meevalt.”

Achterhaven - Edam
Edammer Ko Graas (1951) is niet
alleen architect maar tevens een
gepassioneerd tekenaar en schilder.
Zijn stads- en dorpsgezichten zullen de komende maanden een vaste
plaats krijgen in de Stadskrant.
Al op jonge leeftijd legde de in Wormerveer geboren Graas zich toe op
het schilderen en tekenen van de natuur en zijn bebouwde omgeving.

Geïnspireerd door alles wat leeft,
bestaat en heeft bestaan. In al zijn
vorm en kleur legt hij het beeld op
eigen wijze vast in verf en potlood,
op linnen en/of papier.
Hij heeft regelmatig geëxposeerd en
zijn illustraties zijn terug te vinden
in verschillende boekwerken.
Indien gewenst kan hij werken in
opdracht aan landschappen, stads-

en/of dorpsgezichten, portretten,
dieren, stillevens en alles wat wenselijk is. Ook grote wandschilderingen en decoraties behoren tot de
mogelijkheden.
Opdrachten uiteraard na uitvoerig
overleg en een vrijblijvende prijsopgave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam.
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com; www.kograaskunstschilder.nl.

Verknald
Klaas Dekker, eigenaar van HotelRestaurant De Fortuna, denkt er geheel anders over. “Plotseling staat er
op een van de mooiste stukjes Edam,
waar nog echt de sfeer hangt van
vervlogen tijden, dit zeer opvallende
bord. Ik kijk net nog naar de ets van
Wijnand Nieuwenkamp die we hier
hebben hangen. Hij schilderde precies dezelfde plek. Het was tot afgelopen week nog precies zo: puur en
ongeschonden. Dat is nu verknald!
Zelfs de scheepswerf krijgt last van
dit bord, bij grotere schepen is echt
elke millimeter nodig. Die draai
kan nu niet meer of nog moeilijker
gemaakt worden…”

