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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 Prinsenstraat

Deze foto is genomen aan het einde van de Prinsenstraat richting Kaasmarkt. Zoals te zien, is de foto genomen tijdens de kermis met uiterst
links een koekhakkraam met daarnaast een oliebollenkraam met een
hele rij prachtige oude olielampen.
Rechts, waar nu de groentewinkel van Gerard Visser is gevestigd, stond
de winkel van Gerrit Schepers, die handelde in textielgaren en band.
Later ging hij naar de Keizersgracht waar zijn bedrijf werd overgenomen
door zijn schoonzoon Gerrit Broeze. Hij staat hier vlak voor de winkel
met een platte zwarte pet.
Ook zie je nog in het midden van de foto de zijkant van de stoomcarrousel, die de halve Kaasmarkt in beslag nam.

Grote Kerk gezien als top-100 monument Nederland!

Grote subsidie voor onderhoud Grote Kerk
‘Een prachtig resultaat. We kunnen veel achterstallig onderhoud aan
de kerk aanpakken, want dat is hard nodig’, zegt Rien de Vries, nadat
bekend werd dat het Rijk € 650.000 beschikbaar stelt voor onderhoud
van de Grote Kerk. ‘Zelf moeten we de komende jaren een eigen bijdrage
van € 350.000 bijeen werven, maar met hulp van de kerkgemeente, particulieren, bedrijven en andere fondsen moet dat lukken’.
Rien de Vries is bouwkundige en een
van de bestuursleden van de eind 2009
opgerichte Stichting Kerkelijke Monumenten Edam; de nieuwe eigenaar
van de Grote Kerk. Deze stichting
zorgt ervoor dat de Grote Kerk in
goede staat blijft bestaan, zodat het als
godshuis en voor culturele activiteiten
gebruikt kan blijven worden.
Grote ontmoetingsruimte
‘De Grote Kerk is van ons allemaal,
want welke Edammer kent ‘m niet?
Met de Stadsfeesten was het een
stralend middelpunt van alle grote
activiteiten. Toen bleek hoe belangrijk het is om in de gemeente een
sfeervolle ruimte te hebben waar heel
veel mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is de kerk natuurlijk
van zo’n grote monumentale waarde
dat ie gekoesterd en goed verzorgd
moet worden. Door zijn enorme omvang, zijn leeftijd en zijn historische
waarde loopt onderhoud al snel in
de papieren.
Deze subsidie helpt daar geweldig
bij’, aldus Rien.
Grote operatie
De subsidieaanvraag werd technisch
begeleid door architecten Dick Bak en
Peter de Vries. Dick Bak kent de kerk
op zijn duimpje; al 30 jaar begeleid
hij bij herstel. ‘Als je goed kijkt zie
je de gebreken onder andere de hemelwater afvoerpijpen. Die zijn uitgezakt en sommige hebben te weinig

capaciteit met lekkages als gevolg. En
wat te denken van het voegwerk en
metselwerkdegradatie? Straks worden alle onderdelen van het casco
van het kerkgebouw aangepakt. Binnen wordt de sprinklerinstallatie en
enkele gebreken aan het gewelf en de
kapconstructie hersteld . Al met al is
het een grote operatie. We zijn sinds
2007 bezig om rijkssubsidiëring voor
de Grote Kerk binnen te krijgen. Na
eerdere afwijzing in de achterstallig
onderhoudsregeling wordt in het kader van de nieuwe onderhoudsregeling wel rijkssubsidiëring toegekend
aan de Grote Kerk. We hebben alles op
alles gezet om met een heel degelijk
onderhoudsplan de subsidie binnen te
krijgen. De Grote Kerk wordt terecht
gezien als een van de top 100 rijks-

Q Voor onderhoud is 650.000 euro ontvangen van het Rijk - foto Cor Kes

monumenten van Nederland, dus we
hebben het wel ergens over’.
Weinig overlast voor activiteiten
De werkzaamheden beginnen in 2011
en al moet er veel gebeuren, toch zullen alle activiteiten, zoals kerkdiensten en de Mattäus Passion gewoon
doorgang kunnen vinden. Dick Bak
en Peter de Vries voeren de directie,
dat wil zeggen het begeleiden van
de bouw.
Peter de Vries: ‘We hebben een plan
gemaakt, waarbij de aannemer zowel
buiten als binnen aan het werk kan,
afhankelijk van weer en geplande
activiteiten. Daarbij kunnen we binnen afschermende voorzieningen
aanbrengen, waardoor gedeelten
gevrijwaard worden van stof en het
zicht op bouwmaterialen. De werkzaamheden zullen een paar jaar duren, maar ons uitgangspunt is dat we
het gebouw gewoon kunnen blijven
gebruiken’.

Nieuwe toilettengroep
Naast grondige onderhoudswerkzaamheden ligt er ook een plan voor
een nieuw toilettengroep in het gebouw. Deze moet voor het nieuwe
toeristenseizoen klaar zijn. Dit betaalt
de stichting zelf. Rien: ‘We willen de
toiletten moderniseren. Als we willen
dat het gebouw in stand kan blijven,
moet je goede faciliteiten aanbieden
voor gebruikers en bezoekers, want
we willen dat het gebouw vaker verhuurd gaat worden. Het is natuurlijk
een schitterende locatie voor grote
culturele evenementen, omvangrijke
jubileumvieringen, beurzen en grote
spirituele bijeenkomsten. Kortom:
we willen met ons allen nog lang van
onze prachtige Grote Kerk kunnen
genieten. Iedereen begrijpt dat dan
veel geld nodig is voor onderhoud
en aanpassingen zoals verwarming,
licht en dergelijke. Deze mooie rijkssubsidie is een enorme steun in de
rug daarbij.’

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
13-08 Scott, z.v. J.W.M. Visscher, en:
L.J.W. Kwakman; 21-08 Amber Evi,
d.v. E.C. van der Plaats, en: C.R. van
der Wal; 26-08 Lilian Jeanine, d.v. R.
Snoek, en: S.P. Kuijper; 31-08 Mike
Cornelis Johannes, z.v. J.H.V. Hansen, en: C.A. M. Schokker;
Ondertrouwd:
Nicolaas Theodorus Maria Jonk, en:
Esther Stuiver; Gert Maas, en: Katinka Geertruida Groot; Sven Olaf
Hagen, en: Mirjam Saskia Hooijberg;
Christiaan Willem Vonk, en: Geertruida Maria Sul;
Getrouwd:
Gerardus Arnoldus Joannus Maria
Overgaag, en: Brenda Janytta Beckman Lapré; Cornelis Johannes Jacobus Buijs, en: Geertruida Anna Maria
Koning; Robert Neef, en: Martine
Désirée Fassotte; Nicolaas Theodorus Johannes Schilder, en: Adriana
Maria Cornelia Sier; Johannes Keijzer, en: Hillegonda Eva Geertruida
Kwakman;
Overleden:
31-07 Adriana Meijer, 81 jaar, e.v.
G.H. Jansen; 05-08 Elisabeth Margarethe Gerritsen Plaggert, 66 jaar, e.v.
A.M. Schuurman; 14-08 Maria Cornelia Kroon, 71 jaar, e.v. H.M. Sul;
13-08 Nicolaas Bruno Jozef Tol, 50
jaar, e.v. A.M. Karregat; 13-08 Dirk
Sta van Uiter, 84 jaar, e.v. N. Lenior;
15-08Hugh David Philp, 35 jaar;
26-08 Adriaan Johan van Rees, 87
jaar, w.v. E. van der Horst;
De volgende persoon zal uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
N. Giammarusto, geboren 26 maart
1956;
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan
ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.
R. Mironowicz, geboren 2 januari
1981 Datum uitschrijving 10 aug.
2010; W. Zakowicz, geboren 16 januari 1978 Datum uitschrijving 10
aug. 2010
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. De termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift
is zes weken en vangt aan
één dag na de datum van het besluit.
Het ondertekende bezwaarschrift
moet bevatten de naam en het adres
van de indiener, de datum en een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
aan burgemeester en wethouders van
Edam-Volendam, Postbus 180, 1130
AD Volendam.

Grondwerkzaamheden open plek Oorgat

Afgelopen week zijn oude betonplaten verwijderd op het stukje grond
waar volgens plannen nog een woning moet komen langs het water
achter het Oorgat. De betonplaten
zijn nog afkomstig van de vroegere
betonwaren fabriek. Het open stuk
grond was lange tijd een mogelijke
doorgang voor een ontsluitingsweg
richting de weilanden ten noorden
van Edam. Dat plan is van de baan.

