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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 Doelestraat

Dit is een oude foto van de Doelestraat. Met links de oude boerderij van
Duim met daarnaast vier kleine huisjes dwars op de weg gebouwd waar
in het eerste huisje Betje Beek woonde, ook wel Betje Antiek genoemd.
Zij was de zuster van de heer Beek, die een antiekzaak had in de Old
Dutch op de hoek Spuistraat, Keizersgracht., tegenwoordig restaurant De
Beurs. In het tweede huisje woonde de heer Nieuwboer (bijgenaamd de
ongerezen bol). Hij werkte bij bakker Gorter. Later verhuisde hij naar de
Voorhaven. In het derde huisje woonde Japie van Dijk, een broer van de
bekende Edammer ‘Blauwe Bertus’, die in het sluiswachterhuisje woonde
om de hoek aan de Bult met zijn Volendamse vrouw Griet Kloot.
Op de hoek van de Schepenmakersdijk woonde de heer Conijn. Hij was
melkhandelaar. Zijn zoons waren onder andere Grad, Kees en Jaap Conijn. Rechts de oude schuur van Henk Medik. Het houten hek liep door
tot aan de vesting, want het Rietveld huis dat Piet Smit (vroeger raadslid
en later burgemeester van Midwoud en de vader van (ook al burgemeester) Martijn Smit) stond er ten tijde van deze foto nog niet.

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
6-6 Megan Maria Geertruida Veerman d.v. H.C.S. Veerman, en:
R.A.C.T. Buijs;
Ondertrouwd:
Pieter Leonardus Noteboom, en:
Esther Schilder; Leander Kreike,
en: Brenda Oostwal;
Getrouwd:
Arno Johannes Kouwenhoven, en:
Alexandra Jacoba van Neck; Marco
van Galen, en: Melissa Dina Verweij;
Jurriën Johannes van der Struik, en:
Geertruida Maria Alida Tol; Christiaan Nicolaas Petrus Kwakman, en:
Geertruida Magdalena Maria Tol;
Patrick Dimitri Westhof, en: Annemieke Harm; Jeroen Johann Anthonie Garms, en: Ella Steenman;
Dirk van Tienhoven, en: Josephine
Julia Janssen; Jeroen Theodorus
Clemens, en. Marianne Geertruida
Maria de Vries;
Overleden:
25-05 Johanna Evelina Tol, 53
jaar; 28-05 Jan Plat, 88 jaar, e.v. L.
Romme; 30-05 Aaltje Tuijp, 82 jaar,
e.v. A. Tuijp; 30-05 Maria Elisabeth
Steur, 89 jaar, w.v. J. Bootsman;
De gemeente heeft het voornemen
om de volgende personen uit de
gemeentelijke basisadministratie
te schrijven: E. de Vries, geboren
21 januari 1957; B.J. Brouwer, geb.
7 november 1972.

Buurt versiert straat

Bewoners van de Lingerzijde hebben sinds kort de straat opgevrolijkt
met 25 stijlvolle stenen potten vol
bloemen. Helaas is de eerste pot al
weer vernield. Bewoners en passanten worden opgeroepen om goed op
te letten, want dit soort heldendaden verdient een gezicht! “Op deze
wijze gaat het plezier om een straat
een fraaier uiterlijk te geven wel snel
over,” aldus Frans Kuiper, een van
de initiatiefnemers.

Ruim 80.000 kilometer tot eind 2014!

Voor SOS Kinderdorpen de wereld rond in een T-Ford
hem dan de kerk uit, de wijde wereld
in. “We maken hier ook de eerste
kindergroet, een filmpje van drie minuten waarbij de kinderen een groet
brengen aan een volgende schoolgroep waarvan we dan weer een
volgend filmpje maken enzovoorts.”

Dirk Regter gaat op wereldreis
met zijn T-Ford en de liefhebberij voor Old Timers zit hem in het
bloed. “Mijn grootvader had de
eerste auto in Edam dat was een
Renault in 1907, mijn vader had
een T-Ford en ik heb er meerdere
gehad,” vertelt Dirk.

Vertrek
“Op 22 juni vertrekken we vanuit
het Old Timers Louman Museum in
Den Haag en dan met de Landrover
als volgauto de wereld rond via Nederland, Italië, Griekenland, Israel,
Egypte, Soedan, Ethiopië, Kenia,
Tanzania, Zambia, Botswana, Zuid
Afrika. Met kerst even naar huis en
dan in 2013 oversteken naar ZuidAmerika en via Midden- en Noord
Amerika naar Vancouver. Nog een
keer even naar huis en in 2014 naar
Australië, Indonesië, China en Mongolië om eind 2014 na ruim 80.000
km weer in Edam te arriveren.

De T-Ford waarmee de wereldreis
gemaakt wordt is er een uit 1915 en
volgde een A-Ford en een wat jongere T-Ford op. “Ik wilde deze die
ik nu heb omdat hij net als die van
100 jaar geleden bij de Rally Parijs
– Peking mooie koperen koplampen
en beslag had en kocht hem in l998
in Canada”.
Foto’s
De foto’s van vader en grootvader
Regter komen op tafel in de historische boerderij aan de Achterhaven
waar Dirk en zijn gezin woont en de
verhalen komen los. “Mijn grootvader had een stalhouderij in de Grote
Kerkstraat waar nu de Stadskrant
huist en begin 1900 kwam daar de
een autoverhuurbedrijf bij met de
eerste auto van Edam, een Renault.
Toen kwam de T-Ford en mijn grootvader had een onderdelendepot.”
2007
“Boven op zolder neusde ik als kind
maar wat graag in de onderdelen
boekjes en was geobsedeerd door
de T-Ford die je met je voeten moest
schakelen en met de hand gas moest
geven” Toen ik het boek over de TFord Rally Parijs-Peking uit 1907

n Trudy en Dirk Regter vertrekken 22 juni. Een dag eerder kan Edam afscheid nemen in de Grote Kerk - foto Cor kes

had gelezen wist ik het meteen: Als
het 100 jaar later 2007 was zou ik
deze reis met een T-Ford herhalen
en dat is ook gebeurd in 2007. “
Twee ton ophalen
“We hebben veel geleerd van deze
reis, de auto is aan alle kanten versterkt en nu ga durf ik het aan om
deze keer samen met mijn vrouw
Trudy een wereldreis te maken. Net
als Parijs-Peking gaan we sponsorgeld ophalen voor een goed doel en

deze keer staan de weeskinderen
uit de hele wereld van SOS kinderdorpen centraal. We hopen ook
de twee scholen in Mongolië, die
we met de vorige reis hebben gefinancierd te kunnen bezoeken. We
haalden toen 130.000 euro op en
dat moet deze keer wel boven de
200.000 euro kunnen uitkomen.”
SOS Kinderdorpen
“We gaan gebruik maken van het
netwerk van een Amerikaanse

Old Timers Club en gaan naast
veel scholen ook voor clubs en
musea bezoeken die dan weer financiële acties voor SOS Kinderdorpen opzetten, zo moet het
lukken om veel geld op te halen.”
Uitzwaaien 21 juni Grote Kerk
Op donderdag 21 juni tussen 11.00 en
12.00 uur is het vertrek gepland vanuit de Grote Kerk in Edam. De auto
komt in de kerk te staan en de kinderen van de Nieuwe School duwen

Website
Een jaar heeft Dirk Regter er voor
genomen om een en ander te organiseren met visa en paspoorten,
verzekeringen, chauffeurs voor
de volgauto, het opzetten van een
sponsoren netwerk, het restaureren van de auto en inrichten van
de volgauto.
Wil je het initiatief steunen en kijken hoe het gaat op zijn wereldreis
kijk dan op www.TFordworldtour.
org en iedereen is welkom om op
21 juni de start van dit bijzondere
project bij te wonen in de Grote
Kerk te Edam.

