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Uitnodiging voor de uitvaart
van Michiel de Ruyter

Hofleveranciers van Groen,
maar zonder schild
Het motto van de Open Monumentendag is dit jaar Groen van Toen.
In Edam denk je bij Groen al snel aan de familie Huisink. In
gesprekken met Sixtus en Jan Huisink en hun echtgenotes Ria en
Ineke zijn we de geschiedenis ingedoken.

Groen van toen
op het Marken
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De bloemenauto waarmee cokes werd gehaald op het station van Kwadijk.
Achter de auto vlnr: Jaap Kemper en Chris Gunter. Vooraan vlnr: Ben Huisink
Jaap Klouwer en Cor Kemper.
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Hofleverancier van groen

Frans Kuiper
Start van de Huisinks in Edam
We gaan bijna 200 jaar terug in de tijd. In 1822 verhuisde
de 25-jarige landbouwer, tuinier en bijenkorver Gerardus
Johannes Huisink met zijn vrouw Clara vanuit Winterswijk
naar Kleine Kerkstraat 24 in Edam. In de "Hoek" (de hoek
van de Lingerzijde en Kleine Kerkstraat tot en met de
Graaf Willemstraat) begon Gerrit een boomgaard en
tuinderij. In 1834 kocht hij als eerste uitbreiding van zijn
bedrijf een tuin aan de Westervesting voor de teelt van
groenten. In het gezin werden eerst vier meiden geboren
en in 1837 een zoon, Jan.
In de loop der jaren werd de tuinderij steeds verder
uitgebreid. Aan het Tuinierspad (de huidige Noorderstraat)
en aan de Singel werden groenten gekweekt. Zoon Jan
startte een groentenkwekerij aan de Lingerzijde. Ook
bouwde hij in 1860 op een deel van de kwekerij een
woonhuis, nu Lingerzijde nr 2. In 1862 volgde hij vader
Gerrit op en begon in het woonhuis aan de Kleine
Kerkstraat een groentenzaak. Daarnaast startte hij op
bescheiden schaal met het telen van bloemen en planten.
De omzet was niet hoog, maar ja wat wil je, wie had er in
die tijd geld over voor een bosje bloemen of een sierplant.
Er was maar een klein aantal mensen dat zich toen de luxe
hiervan kon veroorloven. Een advertentie in de Edamsche
Courant van 27 september 1879 geeft aan wat hij zoal
in zijn winkel verkocht. Na het overlijden van zijn broer
Louis nam Gerrit in 1896 het flink gegroeide groenten-,
bloemen- en plantenbedrijf over van zijn vader Jan.
Standplaats : KAASMARKT.
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Advertentie in de Edamsche Courant

Koningin Wilhelmina bezoekt Edam
Gerrit had inmiddels al een goede naam opgebouwd
op het gebied van bloemschikkunst. Toen koningin
Wilhelmina in 1905 een bezoek zou brengen aan het Fort
Edam kreeg hij de opdracht van burgemeester Calkoen
om een boeket voor de majesteit te maken, het mocht 10
gulden kosten (voor die tijd geen gering bedrag). Omdat
Gerrit er iets bijzonders van wilde maken stapte hij op
de fiets en vroeg advies bij het paleis van de koningin.
De tuinman daar verwees hem naar een buiten in Zeist,
waar haar lievelingsbloemen werden gekweekt. Hij ruilde
zijn meegenomen Edammerkaas voor bloemen en fietste
weer terug naar huis. Thuisgekomen maakte hij een
prachtig boeket voor "Mijn geëerbiedigde Koningin". De
koningin was dusdanig onder de indruk van het boeket,
dat zij Gerrit via burgemeester Calkoen liet weten dat hij
zich in het vervolg hofleverancier mocht noemen en het
beroemde schild aan de gevel mocht plaatsen. Deels uit
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bescheidenheid, maar ook bang voor de kosten die ermee
gemoeid zouden zijn bedankte hij voor de eer, tot grote
ergernis van de burgemeester. Gerrit hield echter voet bij
stuk.
Modeltuin en palmenkassen
Gerrit was echter wel een echte ondernemer. Hij had zelfs
al in 1900 een particuliere botanische tuin aangelegd in
de Hoek, voor die tijd een ongekend fenomeen. In deze
modeltuin, stonden Yucca's, dracaena's, palmen en vele
prachtige planten en bloemen op zeer artistieke wijze
gerangschikt. Ook stonden er al twee kassen , de palmenkas
en de Javakas. De kassen werden centraal verwarmd door
twee kleine ketels. Vooral in de strenge winters moest er
's nachts goed gestookt worden. Op een kwade, zeer koude
nacht viel de jongen die voor de ketels verantwoordelijk
was in slaap. De gevolgen waren desastreus; de ketel ging
uit, de leidingen bevroren en knapten. Alle bloemen in de
kassen vroren kapot en Gerrit was ten einde raad.
Van groenten naar bloemen
Gedurende een korte periode richtte hij zich weer volledig
op de groentenkweek. Na het overlijden van zijn oudste
zoon Jan deed hij echter de groentenwinkel over aan zoon
Louis. Zelf ging hij toch weer door met zijn grote liefde,
kweken van bloemen en planten. Al op heel jonge leeftijd
moesten zijn zonen Ben en Gerrit hard meewerken in
het bedrijf. Niet alleen vanuit de kleine winkel werden
bloemen en planten verkocht, met paard en wagen gingen
ze de omgeving af. Zo stonden de Huisinks op de veiling in
Amsterdam-West en op de markt in Amsterdam-Noord,
Zaandam en Purmerend. Het hele gezin, zes meiden en
vier jongens, draaide volop mee in de bloemenverkoop.
Als de bloemenverkoop stagneerde dan begonnen de
meiden te zingen en ja dan was er zo weer voldoende
klandizie.
Ben en Gerrit nemen bedrijf over van vader
In 1935 werd Gerrit opgevolgd door zijn zonen Gerrit en
Ben (de vader van Sixtus en Jan). Deze beide mannen
waren al snel in de wijde omtrek bekend. Naast het
tuinonderhoud bij de notabelen van de stad verzorgden zij
veel kerk- en zaalversieringen, met onder andere palmen
uit de eigen kassen. Soms moesten ze wel vijf kerken op
één dag versieren. Ook werd Ben om advies gevraagd voor
straatversieringen. Zo versierde hij de Haarlemmerstraat,
de Kinkerstraat en ook de Keizersgrachtkerk. De klanten
kwamen van heinde en ver voor, de door de gebroeders
Huisink gekweekte, cyclamen, petunia's, dahlia's en
begonia's.
Oranje dahlia's en goudsbloemen
Tijdens de Tveede Wereldoorlog kweekte hij voornamelijk
fel oranje dahlia's, goudsbloemen en afrikaantjes. Als hij
dan op de veiling kwam riepen de collega's al "Oranje
Boven", waarop Ben zijn collega's tot voorzichtigheid
maande, het was onder andere zijn manier van protesteren
tegen de bezetter en uiten dat hij koningsgezind was. Ook

1915 Gerriten MarieHuisink met kinderen en personeel
bood de stookkelder van de kasverwarming onderdak aan
verscheidene onderduikers. In 1943 werd op de plaats van
het pakhuis, dat naast het woonhuis stond, de nieuwe
bloemenwinkel gebouwd. In de pers was men vol lof over
architect Plas en de gebr. Huisink dat zij het pand hadden
gebouwd in een stijl die harmonieerde met de omgeving.
Tot en met 1945 werden er behalve bloemen ook nog
groenten gekweekt. Veel groente werd gevorderd door de
Duitsers. De bloemen en de groenten werden op de veiling
in Amsterdam en op de markt van Purmerend verkocht.

de Burgermeester Versteeghsingel werden in lage bakken
cyclamen gekweekt, net als op het land van Kaatje Wessels
(Doelland). Op het Bagijnenland en de Westervesting (het
boomgaardje) werden chrysanten verbouwd en op de
Diakonietuin dahlia's. Het was hard werken om alles op
orde te krijgen en te houden. De grond die nodig was voor
het kweken werd zelf gemengd en bestond uit een laag
blad, dan zand, daarna mest en als laatste een laag oude
grond, dit geheel werd drie keer herhaald. Het jaar daarop
had je dan prachtige grond voor de kwekerij.

Eerste vrachtwagen van Ben
De plantenkassen werden zoals reeds gememoreerd
gestookt door twee kleine ketels. Tot de TWeede Wereld
oorlog werd er van alles in de ketels gestookt om de
kassen te verwarmen. Tijdens de oorlog was er weinig geld
voor brandstof, maar Ben was zeer vindingrijk. Hij mengde
het cokesafval van de gasfabriek met klei tot grote ballen;
nadat deze ballen goed gedroogd waren werden ze als
brandstof gebruikt voor de ketels. Na de oorlog schafte
Ben zich zijn eerste vrachtwagen aan. In die tijd werden de
ketels gestookt met cokes dat per trein werd aangevoerd
in Kwadijk. Daar stond dan de vrachtauto klaar waar
de cokes werd ingeladen en naar Edam werd gebracht.
Dezelfde vrachtwagen werd ook gebruikt om de bloemen
naar de veiling en naar de markt te brengen.

Ben en Gerrit gaan apart verder
In 1956 opende Gerrit (de vader van Cis van "Lokkemientje") een bloemenzaak in Volendam (Haven 100) en
ging Ben samen met zijn vrouw en kinderen door in Edam.
In 1967 namen Jan en Sixtus met hun zwagers Henk
en Klaas de bloemenwinkel, handelsonderneming en
kwekerij over van vader Ben. Na een korte periode gingen
Jan en Sixtus alleen verder. Sixtus concentreerde zich
voornamelijk op de kwekerij en Jan richtte zijn aandacht
op de bloemen. Jan had hierin zijn eigen stijl en oogstte
hier veel waardering voor. Je kon Jan regelmatig in de
Zeevang tegenkomen met armen vol veldbloemen. Niet
voor niets was zijn bijnaam "Jantje Onkruid"
Op 25 april 1970 werd achter de winkel de zelfbedieningskas geopend. Hier was niet alleen een zeer grote
verscheidenheid aan kamerplanten te koop, maar ook een
geweldige collectie aan cactussen. Uiteraard kon men
producten kopen op het gebied van plantenverzorging en
onderhoud.

Bloei van de kwekerij
Ben huurde in Edam alle grond die vrij kwam om bloemen en
planten te kweken. Zo kweekten ze dahlia's en chrysanten
op het stuk grond waar nu de William Pontstraat is; aan

OUDEDAM| JAARGANG
36 | AUGUSTUS2012 | NUMMER2

3

Uitreiking Gele Steentje 2012

Kwekerij gaat verder in Aalsmeer
Achter de Speeltoren en aan de Singel had Sixtus zijn
kwekerij. Hij leverde veel aan de veiling in Aalsmeer,
maar uiteraard ook aan broer Jan. Tot eind van de vorige
eeuw werd de handelskwekerij voortgezet vanuit Edam.
De laatste 15 jaar werkt Sixtus met zijn handelskwekerij
vanuit Aalsmeer. Inmiddels is het bedrijf overgenomen
door zijn zoon Sjors. Zo blijven de Huisinks tot vandaag,
maar ook in de toekomst hun werk en liefde in en voor
het Groen behouden.

Prinses Beatrix bezoekt Edam
De geschiedenis herhaalde zich, want toen prinses
Beatrix op 18 mei 1978 Edam bezocht bij de heropening
van het Gemeenlandshuis werd aan Jan gevraagd een
boeket voor de prinses te maken. Het was een boeket
van buitenbloemen zoals boterbloemen, grasjes etc. Ze
was zeer verrukt over wat Jan gemaakt had en zorgde er
persoonlijk voor dat het boeket tijdens haar bezoek goed
verzorgd werd, zodat ze het mee kon nemen naar huis.

Botanische tuin:
Botanisch betekent 'plantkundig' Een botanische
tuin is niet zo maar een plaats met kruiden,
heesters en bomen. De tuinen zijn onlosmakelijk
verbonden met de wetenschap: de planten
worden gebruikt voor onderzoek en onderwijs.
Daarnaast zijn de tuinen bedoeld voor iedereen
die meer wil weten van het groeien en bloeien
van al dan niet bijzondere planten.

Jan en Sixtus splitsen de zaak
In 1979 besloten de twee broers om de activiteiten te
splitsen, Sixtus ging zelfstandig verder met de kwekerij
en Jan met de winkel. Ook werd een deel van de kwekerij
opgeheven. Hier werden vier nieuwe huizen aan de Graaf
Willemstraat gebouwd (nrs 5b t/m 5e). Vroeger jaren
stond op deze plek de Javakas.
Op 1 november 1979 werd de nieuwe bloemenzaak van
Jan en Ineke feestelijk geopend door Dries Alberts, docent
bloemschikken en bloembinden.
Saskia Harmens neemt bloemenzaak
van Jan over
In 1987 moest Jan wegens gezondheidsredenen
de
bloemenzaak verkopen. "Jan Huisink bloemen en
planten" kreeg een nieuwe en zeer gedreven eigenaar
Saskia Harmens. Het logo dat ontworpen was door Arien
van Waterland en verfijnd door Willem Prumper bleef
gehandhaafd.
Koningin Beatrix bezoekt Edam
In 2007 bezocht koningin Beatrix tijdens de stadsfeesten
de kaasmarkt en de Grote Kerk. De eervolle opdracht om
een boeket te maken voor de koningin ging naar Sasbloemiste. We kunnen dus wel met recht spreken over de
hofleveranciers, helaas nog steeds zonder het beroemde
"Je Maintiendrai" schild. Het Groen van Toen, gestart met
Gerrit Huisink heeft zich tot vandaag de dag gehandhaafd
in Edam, nu al weer 25 jaar met veel succes en inspiratie
door Sas Bloemiste.
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Uitreiking Gele Steentje 2012
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 26 april j.1.werd het Gele Steentje uitgereikt, alweer voor de drieëndertigste
keer. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen of instellingen die zich op een bijzondere manier
verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van het behoud en/of verfraaiing van het stedenschoon in onze stad.
Dit jaar was het aantal objecten beperkt. Mogelijk
dat de economische situatie zijn invloed doet
gelden. Er werden twee panden genomineerd:
Voorhaven 17 en Voorhaven 160 in Edam.
Voorhaven 17: Vincent en Elles Pruijsenaere de
la Woestijne hebben de nieuwbouw van hun
woonhuis uitgevoerd met een gepleisterde
lijstgevel en in de hoofdbouw een mansarde kap.
Hoewel het pand een eigentijdse uitstraling heeft
harmonieert het mooi aan de donkere kant van
de Voorhaven. Hier is een mooie bouwkundige
en esthetische prestatie geleverd. Voorhaven
160 maakt deel uit van De Koningshoeve, een
voormalig bejaardencentrum/kostschool,
in de
negentiger jaren verbouwd tot een complex van
26 huurappartementen in de sociale sector. Het
onderdeel nummer 160 bestond uit een gevel met
zadeldak (dwarskap), waarvan de onderbouw
in baksteen en de topgevel met een houten
beschieting was uitgevoerd. De gevel was uit de
zestiger jaren en detoneerde met de omgeving.
Het bestuur van de PCI (Parochiale Charitas
Instelling) als eigenaar gaf aan architect Bas
Bossers uit Amsterdam opdracht tot totale
nieuwbouw van de voorgevel. Een gevoelige
opdracht omdat enerzijds het hoofdgebouw De
Koningshoeve is uitgevoerd in de stijl van de
Amsterdamse School en het belendende huis
aan de andere zijde in een 17e eeuwse stijl
richting Hollandse renaissance. De bouw werd
uitgevoerd door Mercuur Bouw uit Volendam.
Het resultaat is een fraaie tuitgevel waarin zeer
zorgvuldig de paarsrode handgevormde baksteen
en de gebruikte voeg is verwerkt; de raam/
kozijnindeling als moderne kruiskozijnen en het
terrasraam in Belgisch hardsteen, (voor foto zie
Periodiek jaargang 35, nr. 3, bl. 15).
De jury, bestaande uit Bert Creemers, Flip van der
Leeuw en Joop van Overbeek, was unaniem van
mening dat opdrachtgever en architect een gevel
in harmonie met de monumentale omgeving
hebben gerealiseerd en daardoor het gevelbeeld
aan de Voorhaven is versterkt. Daarom kwam het
Gele Steentje dit jaar toe aan het bestuur van de
PCI. Dat werd, vergezeld van een boeket bloemen,
overhandigd aan Hans Ruck, voorzitter van de
PCI. Daarop gaf architect Bas Bossers een korte
uiteenzetting over de renovatie.
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Hans Ruck, voorzitter van de PCI,neemt het Gele Steentje in
ontvangst van voorzitter Ton de Jong (foto: Wil Tjoa)
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Nieuwe winkel augustus 1943
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Overlijdens annonce van Michiel de Ruyter

Peter Sluisman

Uitnodiging voor de uitvaart van
Michiel de Ruyter
Bij het nakijken van archiefdozen van het Edams museum stuitte ik op een bijzonder document, namelijk een
uitnodiging voor de begrafenis van onze grootste zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter. Het bestaan van dit document
was bij enkele mensen bekend maar die hebben hier verder nooit gewag van gemaakt. Eigenlijk wist ik niet wat ik
zag, een overlijdenskaart uit 1677 van zo'n beroemde man. Hoe komt het museum hieraan en naar wie is hij destijds
verstuurd? Beide vragen blijken niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De uitnodiging bevindt zich al decennia lang
in het archief van het museum en zal vermoedelijk een keer geschonken zijn. In Edam waren er destijds wel vier of
vijf personen naar wie hij verstuurd zou kunnen zijn. Maar eerst terug naar onze admiraal Michiel de Ruyter.

Van scheepsmaatje tot admiraal
Op 24 maart 1607 werd Michiel Adriaanszoon de Ruyter
geboren in Vlissingen. Al jong ging hij naar zee. Daar
klom hij op van scheepsjongen tot schipper. Na een
carrière in de walvisvaart, kaapvaart en koopvaardij
werd hij gevraagd in dienst te treden bij de admiraliteit
van Zeeland. De Ruyter is vooral bekend geworden door
zijn rol in belangrijke zeeslagen. In gevechten tegen

de Unity werden in triomf mee naar huis genomen (de
spiegel van de Royal Charles bevindt zich thans in het
Rijksmuseum). Schade ongeveer vier miljoen florijnen aan
Engelse kant. De Ruyter verloor slechts enkele branders
en niet meer dan 30 man. Pas vijf jaar later hadden de
Engelsen hun vloot weer op orde en vielen ze ons opnieuw
aan. (1672 het rampjaar). Op 29 april 1676 sneuvelde De
Ruyter in de strijd tegen de Fransen bij Syracuse. Hij was
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Het blijft een bijzonder document. Na de papier
restaurateur
zullen wij de uitnodiging inlijsten en
tentoonstellen op de eerste verdieping van het museum.

7 7regensDonderdagden 18 Maart,
Word.UE. ter begravenisgebedenmet het Lijk van

MICHIEL deRUYTER,
HERTOG,

RIDDER
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Op 'tNicuwe WaalsEyland, als Vriend in huys te komen
om ten een uur precijsuyt te gaanna de
__
Nieuwe Kerk.
U E. Naam ^atgaleien warden.

Spanjaarden, Fransen, Engelsen en kapers bleek hij te
beschikken over een uitstekend inzicht. Vanwege zijn
successen werd hij uiteindelijk tot opperbevelhebber van
de Nederlandse vloot benoemd. Zijn meest beroemde
wapenfeit was de tocht naar Chatham in 1667, een
gedurfd plan van Johan de Witt. De ketting die over de
Theems was gespannen werd stuk gevaren, daarna werd
verder de Theems opgevaren en vervolgens de Medway
tot waar de Engelse vloot lag. Nagenoeg de gehele Engelse
vloot werd vernietigd, alsmede werven en magazijnen. Pas
toen het tij verliep, dwong het lage water de Hollanders
tot de terugtocht. Het vlaggenschip de Royal Charles en
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toen 69 jaar oud. Opmerkelijk is dat hij op 18 maart 1677,
dus bijna elf maanden later, pas werd begraven. Kennelijk
was zijn lichaam aan boord geconserveerd.
Edam is mede door zijn scheepsbouw groot geworden en
telde in de 16e eeuw wel dertig scheepswerven. Naast
scheepsbouwers kende Edam ook veel zeevarenden
waaronder kapiteins en onderbevelhebbers van de
vloot, (zowel de scheepsbouwers als de admiraliteit van
Amsterdam hebben na de brand van 1602 een raam
geschonken aan onze Grote Kerk) In de 17e eeuw in
de tijd van admiraal de Ruyter waren er vijf Edamse
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te vertellen. In de vierdaagse zeeslag van 1666 tijdens de
tweede oorlog tegen de Engelsen onder admiraal de Ruyter
raakte zijn schip "De Deventer" zwaar beschadigd en hij
verliet het slagveld zonder toestemming van de admiraal.
Daarvoor werd hij voor de krijgsraad gedaagd en kreeg
hij fl. 2500 boete, voor die tijd een enorm bedrag. Maar
in 1667 voer hij alweer samen met de Edamse kapitein
Decker onder bevel van de Ruyter naar Chatham.
Op donderdag 18 maart 1677 werden zestien kapiteins,
onder wie de vier Edammers, uitgenodigd om als vriend
in huis te komen om samen afscheid te nemen van hun
geliefde admiraal. En om daarna om 13.00 uur precies
vanuit het huis te gaan naar de Nieuwe Kerk waar hun
naam gelezen zou worden.
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kapiteins die onder hem hebben gevochten, te weten
Decker, Corle, Boes, Broeder en Jacob Andries Zwart. Zij
moeten een overlijdenskaart ontvangen hebben, want
met uitzondering van Corle liepen zij mee in de rouwstoet
van het huis op het Waalseiland (nu Prins Hendrikkade)
naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op een gravure die
naar aanleiding van deze begrafenis gemaakt is zien we
een enorme stoet mensen en komen we ook de namen
van vier van de vijf kapiteins tegen. Corle ontbreekt.
Deze kapiteins zullen waarschijnlijk in onze Grote kerk
begraven zijn. Van vier resten ons alleen de namen, maar
van Jacob Andries Zwart is een rouwbord en een prachtige
grafsteen bewaard gebleven. De tekst op deze steen is
curieus. "Dees kleene grafsteen dekt, den groten zeeheld
Zwart die afgestreen in krijg zijn ziel god heeft gegeven in
vree, die voor zijn kling Britt Zweed en TUrk deed beven,
wiens naem onsterfelijk leeft en 't duurzaam marmer
tart". Ook is van deze zeeheld nog een bijzonder verhaal
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Groen van toen op het Marken

Wim de Wolf

Groen van toen op het Marken
De meeste inwoners van onze stad zullen zich het Marken niet anders herinneren dan als een groot bedrijventerrein,
belangrijk voor de werkgelegenheid, maar volgebouwd met lelijke gebouwen en loodsen. Datzelfde geldt trouwens
ook voor het huidige bedrijventerrein buiten de vesting. Utiliteitsbouw, op enkele uitzonderingen na blokkendozen,
kale straten zonder groen. Onaantrekkelijk, 's avonds en in de weekenden desolaat. Niet aantrekkelijk voor een
wandeling. Men gaat er alleen naar toe als men er zijn moet.

De tropische plantenkas

Dat er zich begin twintigste eeuw op het oostelijke deel
van het Marken een oase bevond, bijna zo groot als de
huidige woonwijk, zal weinigen bekend zijn. Dat was het
tuincomplex dat de Edamse kunstenaar Nieuwenkamp
daar om zijn huis liet aanleggen.
Nadat houthandel Pont Edam verlaten had en naar
Zaandam verhuisd was en de houtloodsen aan de
oostzijde van het Marken waren afgebroken, kocht
W.O.J.Nieuwenkamp in 1905 op instigatie van de toen
malige wethouder W.J.Hiijn daar een flink stuk grond
(2700 m en meerde er in de Nieuwehaven zijn woonschip
af. Hij begon met op dit braakliggende terrein vol plassen en
gaten een tuin aan te leggen en omdat de kunstverzameling
die hij op zijn vele reizen inmiddels had aangelegd niet
meer in zijn schip paste, liet hij daarvoor op het terrein een
schuur neerzetten. In 1909 liet hij er naar eigen ontwerp een
woonhuis bouwen, dat hij in het daaropvolgende jaar met
zijn gezin, waarin inmiddels het vierde kind, een dochter,
was geboren betrok. In 1913 verving hij de schuur door
een atelier. In de tuin die door aankoop van meer grond
inmiddels van zijn huis tot aan de Baandervesting liep,
kwam ten oosten van het atelier een tropische kas van 50
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bij 12 meter met gebogen ijzeren spanten, een voor die tijd
nieuw bouwmateriaal, voorzien van centrale verwarming.
In de kas bevonden zich grote betonnen waterbakken voor
(regen)water. De watersnoodramp in februari 1916 trof ook
de tuin van Nieuwenkamp. De verwarmingsketel kwam
onder water en ging stuk. Het zoute water was ook een ramp
voor de planten in kas en tuin. Aan het eind van die kas liet hij

Het atelier ingeklemt tussen lelijke bedrijfsgebouwen
een huis in stijl bouwen voor zijn tuinman Kieft. De huidige
brug in de Baandervesting werd destijds het bruggetje van
Kieft genoemd. In de jaren daarna trok Nieuwenkamp
zich teleurgesteld door vermeende tegenwerking terug
uit Edam. Hij vertrok naar Italië. Daarmee eindigden de
oorspronkelijke bouwplannen met zijn grondgebied. In
de loop der tijd gingen huizen en grond in de verkoop
en inmiddels rukte de industrie op. Uiteindelijk ging het
gehele tuincomplex verloren en kwamen woonhuis en
atelier klem te staan tussen de lelijke bedrijfsgebouwen. Er

is zelfs sprake van geweest dat de gemeente toestemming
wilde geven om huis en atelier af te breken. Gelukkig is dat
er niet van gekomen. Inmiddels is alle industrie van het
Marken verdwenen en op het voormalige tuincomplex een
woonwijk gebouwd, woonhuis en atelier van de kunstenaar
zijn daarin harmonisch opgenomen. Niets herinnert echter
nog aan het groen van toen.
Bron:CaryVenselaar,Periodiekjaargang 23, nr.3,p.16, 1999
Defoto's komenuit zijn collectie.
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Standpunt Oud Edam

In Memoriam

Het bestuur

Oud Edam niet voor de oplossing van een P&R
aan de Singelweg!
De opmerking van de verkeerswethouder Luyckx in de
Stadskrant van 9 juli j.1.,als zou er bij Oud Edam beweging
zijn om een P&R op het Singelweiland mogelijk te
maken, is onjuist te noemen. Omdat de gemeente onder
druk van de Regio Amsterdam de verkeersproblematiek
van de N247 naar en van Amsterdam wil helpen
oplossen wordt gedacht aan een P&R (parkeren en
rijden - transferium). Een parkeerplaats welke uit de
omgeving van Edam automobilisten moet aantrekken
om in Edam op de bus te stappen en naar Amsterdam
te reizen. Daarnaast is het idee van de gemeente om
dit terrein dan overdag en 's avonds te gebruiken voor
toeristen en bewoners uit Edam.

Wij zien meer in het creëren van kleinere parkeerplaatsen
rondom Edam en hebben oplossingen hiervoor
aangedragen t.b.v. het visiedocument, dat als belangrijk
informatiedocument voor het opstellen van het nieuwe
bestemmingsplan beschermd stadsgezicht Edam zal
dienen.

regio Amsterdam wil. In een gesprek met de wethouders
Luyckx en Kes hebben wij dat duidelijk aangegeven.
Omdat het Singelweiland binnen de grenzen van het
beschermd stadsgezicht ligt, heeft de gemeente de
verantwoordelijkheid om met dit stukje erfgoed omzichtig
om te gaan.
Natuurlijk realiseren wij ons dat, na de actie van Oud
Edam waardoor het transferium in het verleden niet is
doorgegaan, de wereld er in de afgelopen jaren toch weer
anders uitziet. Steeds meer geparkeerde auto's belasten
onze smalle straten.
In de optiek dat bewoners meer gebaat zijn bij kleinere
parkeerplaatsen dicht tegen hun woonomgeving, is een
kleine parkeerplaats op het Singelweiland dicht tegen
het Wijkgebouw een optie (zie schets). Deze plaats kan
gebruikt worden voor langparkeerders (en bijv. tweede
auto) uit de oude kern aan de zuidkant en voor toeristen
die naar Edam komen. Een veilige oversteekplaats ligt er
en men is snel in het centrum. De rest van het terrein
kan dan altijd nog gebruikt worden voor evenementen
zoals de Kaasmarkt. De zichtlijnen op het beschermd
stadsgezicht blijven gehandhaafd en als deze ruimte ook
nog eens landschappelijk goed wordt ingepast heeft dit
visueel geen nadelige effecten

Vanuit de doelstelling van onze vereniging vinden wij
dat de parkeer- en verkeersproblematiek in ons mooie
oude centrum prioriteit heeft en niet de "R" zoals de

Een tweede optie welke wij hebben aangegeven is een
dubbeldek op de parkeerplaats tegenover Boon. Hiermee
is een uitbreiding te realiseren van omstreeks 150

Deze dubbelfunctie zou dan het parkeerprobleem in
geheel Edam oplossen! Wij geloven daar niet in! Wat
dan wel?

parkeerplaatsen. Uitermate geschikt voor P&R, toeristen
en bewoners aan westkant van Edam (o.a. Lingerzijde,
specifiek toekomstige bewoners van de voormalige panden
van het HHNH). Een goede en veilige oversteek onder de
N247 ligt er, terwijl de afstand naar het busstation om en
nabij 100 meter is. De realisatie hiervan kan gefinancierd
worden uit de bijdrage van de Regio Amsterdam, die
immers een P&R wenst!

Breestraat en een klein stukje Voorhaven ) onderdak te
bieden. Door in deze straten (hoofdzakelijk winkels) kort
parkeren toe te staan zal de leefbaarheid en veiligheid
aanmerkelijk toenemen.
Helaas zien wij nog steeds niet dat de wethouders dit idee
oppakken; het zou jammer zijn als dit idee niet omarmd
wordt, achteraf zijn deze parkeerplaatsen immers niet
meer te realiseren.

Ook is onze vereniging al vanaf 2007 in overleg met
de gemeente omtrent het Korsnasproject. Onder
de woningen is een ondergrondse garage van 150
parkeerplaatsen gepland. Binnen de contactgroep (Edamse
belangenorganisaties) hebben wij er van het begin af
aan op aangedrongen deze garage zo groot mogelijk te
maken. Volgens het Bouwfonds zijn 180 parkeerplaatsen
technisch
mogelijk tegen marginale
meerkosten.
Deze 30 extra plaatsen kunnen gebruikt worden om
de langparkeerders uit het centrum van Edam (Kleine
Kerkstraat,
Spuistraat,
Hoogstraat,
Prinsenstraat,

Wij roepen de wethouders op om nu eens een duidelijke
visie neer te leggen t.a.v. parkeren in Edam. Willen we dat
alle aspecten, die genoemd worden in het gemeentelijke
vervoers- en verkeersplan (het GWP), gerealiseerd worden
dan is die visie voor de toekomst beslist nodig. Alleen de
blik richten op een P&R aan de Singelweg, omdat de regio
Amsterdam daarvoor geld beschikbaar stelt, getuigt niet
van visie maar van politiek opportunisme!

In Memoriam
Henk van Alderwegen
Onlangs bereikte ons het bericht dat onze oud voorzitter Ir. Henk
van Alderwegen op 26 april 2012 was overleden te Venlo.
Velen van ons zullen hem herinneren als een sympathieke
bestuurder die de vereniging heeft voorgezeten van mei 1995 tot
september 2000. Ik mocht hem als mijn opvolger introduceren
en was toen blij met zijn bereidheid omdat hij vele bestuurlijke
kwaliteiten met zich meenam.
Aanvankelijk twijfelde hij met het argument dat hij in een modem
design huis woonde en nog wel buiten de vesting en paste dat nou
wel bij een voorzitter van Oud Edam.
Als dijkgraaf van het toenmalige Waterschap de Waterlanden
heeft hij zijn kennis en contacten met veel enthousiasme
ingezet en bevorderde een constructieve verhouding met het
Gemeentebestuur, toch onze belangrijkste partij waar het de
doelstellingen van onze vereniging betreft.
Toen Henk en Toos aan de Coen de Koninglaan kwamen wonen raakten zij snel betrokken bij het verenigingsleven,
Toos in het bestuur van 't Nut en de bibliotheek en Henk bij onze vereniging. In goede en plezierige harmonie heeft
hij samen met betrokkenen de restauratie van het carillon in de Speeltoren weten te realiseren, een omvangrijk
project van toen meer dan f 100.000, waardoor wij dagelijks kunnen genieten van de herinwerkingstelling
van de historische unieke speeltrommel uit 1561, de oudste in ons land. Ook zien we nu weer de mechanisch
aangedreven bewegende hamers aan de buitenzijde van de klokken.
Daarnaast groeide de vereniging in die tijd door een ledenwerfactie naar 1200 leden. Hij mag de vader van de
Historische Reeks worden genoemd; er werden drie boeken uitgegeven.
Henk was een beminnelijk mens en helaas moesten wij na vijf jaar voorzitterschap afscheid nemen i.v.m. zijn
aanstelling als voorzitter van het Zuiveringschap Limburg.
Wij wensen Toos en de familie van harte sterkte om dit verlies een plaats te geven.
Joop van Overbeek
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De verdwenen

winkel van de familie Breed

Jaap Molenaar
maar nieuwe ontwikkelingen dwongen toch om bepaalde
aanpassingen te doen. Door gebruik van olie kon de
oven sneller op temperatuur komen en was die beter te
regelen. Gelijk werd de woning voor het groeiende gezin
van de "breedjes" veranderd. Het bedrijf had onderwijl
een groot gedeelte van de driehoek tussen de Lingerzijde,
de Smeesteeg en Het Zij in gebruik.

De verdwenen winkel van de familie Breed
In de serie "verdwenen winkels in Edam" besteden we ditmaal aandacht aan de bekende bakkerswinkel van de
familie Breed aan de Lingerzijde naast de pompsluis. Een eeuw geleden waren er in Edam nog een dertigtal bakkers
actief. Na de tweede wereldoorlog was dat aantal teruggelopen tot ruim de helft. Velen zullen zich onderstaande
namen wel herinneren van de gebr. Jongens, Jan Leendert de Boer, Rens Jelluma, Klaas Vink, Klaas Kikke, J. Lok,
J. Stam, F. Blom (Kaandorp), P. Gorter,C. Slot, K. Berkhout, W.K. Bouwes, B. Houtman, O.Visser, P. Stapel, J. de Lange,
B. Bootsman en G. Breed.

IMEZUDEM

De bakker komt aan de deur

was dat wel, want de laatste nieuwtjes werden daarbij
uitgewisseld. Bekend zijn de verhalen over de postbode,
die de kaarten al had gelezen en van de bakker, die
enkele dagen van te voren, zijn klanten feliciteerde met
een komende verjaardag of jubileum. Want dan mocht
hij hopen op een grotere bestelling van brood en andere
extraatjes. Een ander zakelijk aspect was voor een bakker
het "vragen om de gunst". Wanneer hij merkte of ter ore
kreeg dat er een nieuw gezin in Edam kwam wonen, dan
zocht hij zo snel mogelijk contact met hen. Hij maakte een
praatje, vertelde over zijn zaak en bood ter kennismaking
vaak enkele broodprodukten aan. Mond tot mondreclame
van tevreden klanten werkte natuurlijk ook. Vele jaren
hebben de broodbezorgers in onze stad hun produkten
aan "de man" gebracht en zagen we hen dagelijks in
vrijwel elke straat of zelfs buitenwijk. Niet zelden had een
gezin om verschillende redenen meerdere bakkers, die de
gunst hadden gekregen.
Basisvoedsel
Brood maakt een onmisbaar deel uit van ons dagelijks
menu. In vroeger eeuwen moesten velen het met brood
alleen doen. Wanneer de graan- en broodprijzen stegen
als gevolg van misoogst of oorlog kon er gemakkelijk
oproer ontstaan. Nog onlangs was de verhoging van de
broodprijs in Egypte aanzet tot de politieke omwenteling.
Ook in een oud geschrift als de bijbel, dat in het algemeen
summier is over wat de mensen aten, wordt in talrijke
verhalen over brood gesproken, zoals de wonderbare
broodvermenigvuldiging of het 'dagelijks brood' in het
Onze Vader; en dat niet alleen als basisvoedsel, maar ook
in geestelijke betekenis, 'het brood des levens'.
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De bakker aan de deur
Evenals bij vele andere middenstanders
is het
aantal ambachtelijke bakkers met hun winkels en
uitbrengwijken in snel tempo teruggelopen. Het was een
beroep dat naast vakmanschap en klantvriendelijkheid
een goede lichamelijke conditie vereiste. Men moest
in staat zijn om lange dagen hard te werken onder
wisselende omstandigheden. Denk eens in: 's nachts en
's morgensvroeg bij een bloedhete oven in de weer zijn
om deeg te kneden, oven te stoken en daarna rond 10 uur
de wijk in te gaan om het brood af te leveren. Zowel in
de buitenwijk (boerderij met "hond"), als flat ( trappen
op naar 2- of 3-hoog voor een half wit en "zaterdag
betalen bakker!"). Dagelijks kregen de meeste mensen de
postbode, de melkboer en de bakker aan de deur. Sociaal

Start bakkerij Breed
Vele jaren was de bakkerij van Breed bekend. Met de
heer Cor Breed doken we wat dieper in hun jarenlange
familiegeschiedenis. Op de Lingerzijde 64 was vanaf 1929
de bakkerij van de familie Breed gevestigd. Gerrit Breed
nam toen de zaak van Jan Out over, die geen opvolger
had. Hij werd geboren in de Beemster en stamde uit een
bakkersfamilie. Zijn vader was daar bakker, diens vader
was dat in Hensbroek. Zijn beide broers werden bakker
in de Beemster en in Limmen. Gerrit wilde trouwen en
nadat in 1929 de koop was gesloten kon hij aan zijn
liefste wens spoedig gevolg geven. Hoewel de bakkerij
van Out nog aan de toenmalige eisen voldeed, waren
er toch diverse verbouwingen en aanpassingen nodig.
Van oudsher stookten de bakkers hun ovens met hout,

Zelfstandige ondernemers
De bakkerij lag gunstig op dit punt in Edam bij de pompsluis
als we bedenken dat alle mensen die gebruik maakten
van het openbaar vervoer naar en van Amsterdam,
Purmerend of Hoom hier langs kwamen en nog snel koek,
gebak en broodprodukten konden kopen. Het betekende
lang en hard werken voor het jonge bakkersechtpaar. De
winkelbel ging van s'morgens vroeg tot laat in de avond.
Zelfs op zondag verwachtten Edammers dat Breed nog
wel een brood of een koekje verkocht en zij werden daarin
veelal niet teleurgesteld. In dit gedeelte van de stad waren
trouwens meerdere kleine zelfstandigen actief. Je kon
er terecht voor tabaksartikelen, haar knippen, paarden
beslaan, drank kopen, melkproducten, huishoudelijke
artikelen en een taxi.

Zweeds wittebrood
Toen de tweede wereldoorlog was afgelopen kwam het
bekende Zweedse wittebrood als eerste "luxe" beschikbaar
voor de bevolking. Vanwege de schaarste aan brandstof
werkten de meeste Edammer bakkers eendrachtig samen
en bakten hun brood in de ovens van de familie Jongens
(Oorgat) en Gorter (Achterhaven). Het was een delicatesse
voor alle mensen, die het in de laatste oorlogsjaren met
de minder appetijtelijke bruine bollen moesten stellen.
Het gevolg was wel dat de bevolking in de jaren na
1945 massaal wit brood bleef eten, 10% bruin en 90%
wit. Percentages die momenteel omgekeerd zijn. Een
reden voor deze keus was het gebrek aan voldoende
grondstoffen na de oorlog. De regering had daarom
bepaald dat de bakkers het graan volledig moesten
verbakken. Dit gaf aan het brood een grauw-bruine kleur
en werd in de volksmond "regeringsbrood" genoemd. Het
meel werd door bakkers soms gezeefd. Dat was verboden
en de boete was groot.
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De verdwenen

winkel van de familie Breed

door de Edammer journalist M.van Dijk. Opnieuw
moesten Gerrit en Lena Breed de "rug rechten" en voor de
groeiende kinderschaar moesten maatregelen worden
getroffen. Bij de herbouw werden in de zaak een aantal
verbeteringen aangebracht; zo kwamen in de winkel
betere uitstallingsmogelijkheden,
in de bakkerij meer
ruimte en modernere apparatuur.

'TT

Inundatie van de Zeevang
Zowel in 1940 als 1945 werd de Zeevang als onderdeel
van de Hollandse Waterlinie onder water gezet. Bij het
begin van de oorlog om de Duitsers tegen te houden,
aan het eind gebruikten de Duitsers het tegen de
geallieerden. Dat betekende dat de pompsluisdeuren
werden opengezet en het water met bulderend geweld de
Wijngaardsgracht opzocht en via de Mattijs Tinxgracht
de Zeevang bereikte. Ook bij de haven werden de sluizen
opengezet, evenals in Oosthuizen. Gelukkig hebben de
woning en de bakkerij weinig schade opgelopen, het was
vooral een angstig gebeuren.
Op slechts een tweetal bakkerswinkels na is deze tak
van kleine middenstand in Edam inmiddels verleden
tijd geworden. Ook het bedrijf van Breed werd beëindigd
en rest alleen nog de herinnering. Geen persoonlijke
bediening meer, geen uitwisseling van de kleine
nieuwtjes en belangstelling voor elkaar.

Familieportret uit 1947/48.Achteraan v.l.n.r: Kees, Cor, Nelly en Piet;
middenrij: Leny,vader Gerrit, Sjaak, moeder Lena en Leo; vooraan: Wim en Ria

1965 - 1990: Cor en Piet Breed, een geslaagd duo
Het gezin van Gerrit Breed en zijn vrouw bestond uit
zes jongens en vier meisjes. Het was gebruikelijk in
de jaren dertig, dat een zelfstandige zijn oudste zoon
bestempelde als zijn opvolger en na zijn schooltijd op 14
a 15 jarige leeftijd aan het werk zette in het bedrijf. Ook
in dit bakkersbedrijf werd al snel zoon Cor ingeschakeld
bij de dagelijkse gang van zaken en vanaf zijn zestiende
jaar werd de broodbezorging zijn taak. Bij mooi weer, met
storm en regen en in de koudste winterdagen bezocht hij
de klanten in Edam, de Oosterweg in de Purmer en de
Monnickendammer Jaagweg om brood, kadetten, koek
en in de feestdagen speculaas, taaitaai, duivekaters en
zelfs op bestelling gebak te bezorgen. s'Morgens vroeg
opstaan en helpen in de bakkerij en dan omstreeks
tien uur de wijk in. Lange dagen en niet zeuren! Ook
de dochters Lenie en Nelly waren altijd in touw om
het bakkersbedrijf, met name de winkel, draaiende
te houden. Broer Piet bleek het echte bakkersbloed
te bezitten en was al jong vastbesloten in dat vak zijn
toekomst te vinden. In 1965 nam hij het bedrijf over
van zijn vader en broer Cor werd zijn rechterhand. Dit
soort combinaties kan alleen slagen wanneer voor elk
een eigen taak en verantwoording wordt afgesproken.
Zo kwam het dus dat Piet vooral zijn taak in de bakkerij

Herbouw van de bakkerij na de brand

had en Cor de verkoop en de bezorging op zich nam. Elke
beslissing werd samen genomen en de zaak behield door
hun vakmanschap en goede bediening zijn goede naam.
Eén grote verandering kwam wel gauw tot stand:
Cor bezocht zijn klanten voortaan met het bekende
broodautootje. Piet had van banketbakker Jan Leendert
de Boer het geheime en "beroemde" spritskoekje
gekregen. Daarvoor kreeg hij een compliment van zijn
voorganger, een bewijs dat hij het recept uitstekend had
toegepast.

Lange geschiedenis
Er is een keer vermeld dat deze bakkerij aan de
Lingerzijde al sinds het midden van de 19e eeuw
bestond. Er zijn echter aanwijzigingen dat deze zaak
bij het pompsluisje, ook wel het "sas naar de
beestenmarkt", al eerder een bakkerij was. Dat is heel
aannemelijk als we bedenken dat de sluis toegang
gaf tot deze markt (Jan van Wallendalplein) in het
centrum van de stad voor de aan- en afvoer per
schuit van vee uit de Purmer en Waterland. Een sterke
aanwijzing komt van de heer Smelik die mij vertelde
dat zijn familie in een grijs en ver verleden een bakkerij
had bij de sluis aan de Lingerzijde. Bij naspeuringen
in de archieven troffen we inderdaad familie met deze
naam aan. In het begraafboek van Edam d.d. 1801-1809
op blz. 141 vinden we het overlijden van Jan Smelik,
oud 39 jaren en broodbakker aan de Lingerzijde. Ook in
Purmerend en Kwadijk komt deze naam voor. In dit geval
mogen we toch voorzichtig stellen dat de bakkerszaak
op deze plaats een geschiedenis van meer dan 200 jaar
heeft gekend.

Bakkersvrouwen
Zowel Cor als broer Piet troffen het met hun echtgenote 's
Rie Günther en Annie Laan. Zij moesten immers
wennen aan de lange werktijden van hun mannen.
Beiden werkten mee in de zaak. Wel was Annie door
de woning bij de winkel hier hoofdzakelijk voor bezig.
Dat betekende niet alleen verkopen, maar ook de
etalage opmaken, produkten aanvullen en, niet minder
belangrijk, aandacht en geduld hebben voor klanten, die
soms "om een praatje verlegen waren".
Brand
In 1939 brak er brand uit in de bakkerij, een ingrijpende
gebeurtenis. In de N.N.C.werd deze uitvoerig beschreven

De brandweer bestrijdt de brand
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Kort nieuws

Paleografie

Cursus paleografie (oud schrift) voor beginners

Onze voorouders schreven anders dan tegenwoordig! En dat kunt u nu leren lezen. Het Waterlands Archief
organiseert vanaf eind september 2012 een cursus paleografie (oud schrift) voor de archiefonderzoeker die het lezen
en begrijpen van oude handschriften wil verbeteren.
e

Tijdens de cursus worden teksten behandeld vanaf de 16 tot en met de 18 eeuw. Daarbij komen ondermeer
schrifttype, afkortingen, inhoud, historische context en gebruiksmogelijkheden van de verschillende archiefbronnen
aan de orde. Een verkenning door o.a. de notariële en oudrechterlijke archieven, de kerkelijke doop-, trouw-, en
begraafregisters en de gemeente- en waterschapsarchieven.
Het lezen van oude handschriften is voor iedereen te leren maar wel tijdrovend. Van de cursisten wordt verwacht
dat men voldoende tijd besteedt aan het voorbereiden van de teksten, vandaar dat de cursus van 10 lessen om de
week wordt gehouden.
Bij voldoende belangstelling gaat de cursus op dinsdagavond 25 september a.s. van start van 19.00 - 21.00 uur
in het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 te Purmerend.
De kosten zijn € 85,00 per cursus, inclusief lesmateriaal.
U kunt zich opgeven bij Els Mak van het Waterlands Archief, 0299-411530/546 of via e.mak@waterlandsarchief.nl.

Korte berichten
Open monumentendag
Op zaterdag 8 september a.s. wordt in Edam de Open Monumentendag gehouden. Het thema van die dag is dit
jaar 'Groen van Toen'. In dit nummer haakt een tweetal artikelen op dit thema in. De vereniging heeft Wil Tjoa
gevraagd dit thema uit te werken in een fotoserie voor een kleine expositie.
Lezing
Op 25 oktober zal de heer Cary Venselaar een lezing houden met als titel 'W.O.J.Nieuwenkamp, een ecletisch
kunstenaar' De heer Venselaar is een groot kenner van Nieuwenkamp. Men zou hem bijna zijn biograaf
kunnen noemen. In ons blad is een serie artikelen van zijn hand verschenen over deze Edamse kunstenaar, zijn
reizen, huizen, kunst en woonboot De Zwerver. Toch weet hij in deze lezing weer nieuwe ontdekkingen en bijzonder
heden te presenteren. De heer Venselaar was landmeter/tekenaar. Zijn
enorme kennis en interesse voor Nieuwenkamp beschouwt hij als een
uit de hand gelopen hobby.
Ledenexcursie 2012
De excursiecommissie neemt ons op 22 september a.s. mee naar het
1000 jaar oude Zaltbommel en de Oranjestad Buren. Het programma
van het bezoek aan beide 'historische parels' ziet er veelbelovend en
aantrekkelijk uit. Nadere bijzonderheden treft u aan in het bijgaande
informatie- en inschrijfformulier.
Respons op enquête autovrije Baandervesting
Van de ongeveer 900 antwoordkaarten, die met het vorige Periodiek
werden meegezonden, zijn er 265 terugontvangen: er waren 7 tegen
stemmers, 258 steunden het standpunt van het bestuur. Het bestuur
zal deze uitslag in de besprekingen over de Korsnasplannen meenemen.
Verenigings activiteiten
22 september
ledenexcursie
25 oktober
lezing van de heer Cary Venselaar
10 november
vrijwilligersbijeenkomst

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis
GraafWillemstraat 8, 1135WP Edam
Bank 1138.85.911
t.n.v. Vereniging Oud Edam
Ledenadministratie: 0299-373373
Website: www.oud-edam.nl
E-mail: info@oud-edam.nl
E-mail redactie: wmdewolf@planet.nl
Grafischeverzorging:
Met Name Reclame, Edam
Drukwerk:Drukkerij Keizer en
Van Straten bv, Edam
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