Titel

Voorkant van de oude R.K.Kerk. Op de achterzijde stond een houten torentje, waarin een luidklok hing.
Op het torenhuis prijkte geen haan. De toegang tot de kerk liep langs de westzijde. Aan de weg werd de
toegang afgesloten door een wit geschilderde houten poort.

In 1858 werd deze kerk als bijkerk van de parochie De Goorn gebouwd en van daaruit bediend, de kerk
en de pastorie vormde een geheel onder een kap. In 1862 werd de eerste pastoor benoemd en werd het een
zelfstandige parochie. Deze kerk heeft dienst gedaan tot 1920.

De Pastorie met erachter eraan vast gebouwd, de oude R.K.Kerk. Rechts op de foto pastoor Gerardus
Wiegman, links van hem de dienstbodes Margaretha Buighout en Johanna Vrolijk.

De eerste R.K.Kerk van Ursem, gebouwd in 1858, dat 300 zitplaatsen telde. Aan de Noorddijkerkant van
de kerk was een fraaie tuin met boombeplanting aangelegd ten gerieve van de pastoor. Aan de noordkant,
naast het kerkhof stonden bomen dicht opeen. Dit werd het kerkebosje genoemd.

Genomen vanaf de Drechterlandsedijk, met de oude en de nieuwe R.K.Kerk, met op de voorgrond het
schuurtje van Drechterland waar de schotten voor het hoge water werden opgeslagen. Na de ingebruikname van de nieuwe kerk werd de oude kerk gebruikt als toneelzaal, vergaderlokaal, gymnastieklokaal,
schietlokaal voor de burgerwacht enz..

De nieuwe R.K.Kerk, gebouwd door de plaatselijke aannemer Johan Hille en aannemer Wind uit Medemblik, de architect was A.J.Kropholler.De eerste steen werd gelegd op 6 april 1920 door A.Vergeer, pastoor
te Wognum. De kerk werd op 21 augustus 1921 in gebruik genomen.

Nieuwe R.K.Kerk,met ernaast de pastorie. Waarschijnlijk uit de dertiger jaren.

R.K.Bavokerk met pastorie anno 1950
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Kerkbuurt, (Nederlands Hervormde Kerk, pastorie en openbare school)

Kerkbuurt, met de Openbare school, woonhuis van Pieter Saal (voormalig gemeentehuis), pastorie en de
Ned.Herv.Kerk. Begin 1900-1905.

Kerkbuurt, met de Openbare school, pastorie en de Ned.Herv.Kerk. De pastorie was gebouwd door aannemer Cornelis Pijper uit Ursem in 1859. Ook deze kaart is van begin 1900-1905

De Ned.Herv.Kerk en de pastorie, genomen vanaf de brug over de Gouw. Ca. 1914

Pastorie en de Ned.Herv.Kerk. De eerste steen voor deze kerk werd gelegd door burgemeester Henricus
Lau en kerkvoogd Pieter Plomper op 13 juli 1847. De kerk is gebouwd door Pieter Vlam, aannemer te
Warmenhuizen. In het voorjaar van 1848 is de kerk in gebruik genomen. deze foto dateert van omstreeks
1914.

Kerkbuurt, met links de boerderij van Jan Koelemeij, de Openbare Lagere School, de Pastorie en de Nederlands Hervormde Kerk. Ca. 1914.

De Ned.Herv.Kerk en de pastorie, genomen vanaf de Noorddijk. Ca. 1923

Openbare School, Pastorie , de Ned.Herv.Kerk en op de achtergrond Noorddijk met de boerderij van Jaap
Tessel, bedrijf van Niek Dol en de boerderij van Jan en Cornelia van Dam. Omstreeks 1950

De Ned.Herv.Kerk van Ursem met rechts het schuurtje wat hoort bij de voormalige pastorie. Ca. 1963.
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Drechterlandse dijk - Rustenburg

Links het huis van Willem Nes, bakkerij/boerderij van Freek Buisman, boerderij van schipper Jan Wonder, de winkel van Olof Schuffel en het oude postkantoor waar Starreveld woonde, in het midden het café/
schildersbedrijf van Piet Vredenburg en rechts de overhaal met boven de lier en de slagboom. Ca. 1914

Links de woning van Theodorus de Jong, dan Cornelis Klaver, de boerderij van Arie Ligthart en op de
achtergrond de ophaalbrug, rechts het cafe van Eduard van Mol. Ca 1925.

Drechterlandsedijk, met de boerderij van Arie Ligthart. De slagerij van Jan de Goede is in aanbouw, deze
was door brand verwoest in 1925. Ook te zien op de voorgrond, de overhaal.

Links de bakkerij van Cor Ursem, de boerderij van schipper Jan Wonder, de winkel van Olof Schuffel en
het woonhuis van Andries Stoop, rechts het cafe van Eduard van Mol. Ca. 1929

kruising Drechterlandsedijk-Rustenburgerdijk (vroeger Kleine dijk), met vrnl; de boerderij van Volkert
Deen, de bakkerij waar Jan Smink woonde, de slagerij van Jan de Goede, de boerderij van Arie Ligthart,
dan de Jansje Klaver-Vlaar wed. van Cornelis Klaver, dan Theodorus de Jong, dan Dirk Klaasz.Aaij, dan
Gerrit Bom en Dirk Jansz.Wonder Ca. 1930

Drechterlandsedijk,het eerste huis werd bewoond door Klaas van der Velde, winkelier en brandstoffenboer, later Kees Petiet, het 2e huis Jan en Aaf Ruijter, olieboer en gist leverancier, links zien we Bernard
Mak met aan zijn arm Mevr.Sprenkeling, verder naar rechts staat Geertje Mak-Wever en de kinderen Mak
en Sprenkeling. Ca. 1933

Drechterlandsedijk te Rustenburg, de eerste woningwetwoningen (nr. 41-43) van de gemeente Ursem, met
ernaast de oude woningen (nr. 45), met rieten daken, die op de ringvaart gericht waren en door vier gezinnen bewoond werden en eigendom waren van Freek Buisman. Ca 1938

De twee voorste huizen zijn in de plaats gekomen van het postkantoor en de winkel van Olaf Schuffel welke panden in 1920 door brand gelijktijdig zijn verwoest, daarnaast de boerderij van schipper Jan Wonder
en de bakkerij van bakker Ursem waar voordien de bakkerij van de wed.Gunter stond, daarnaast de slagerij van Jan de Goede. Ca. 1955

Mede mogelijk gemaak door:
www.pictura-im.nl

Drechtelandse dijk- Ursem

Een van de oudste foto’s van de Drechterlandsedijk. Ca.1903

Rechts Geertje Bakker en Simon Borst met hun zoon Leo voor hun woning, met op de achtergrond de oude
R.K.Kerk. Ca.1908

Dirk Spil, Coba Spil, Jacoba Leijen, Bets Spil, Jan Spil, Antoon Spil, Johan Spil, Neeltje Spil, Maartje
Groot, Simon Borst. Ca.1908

Links het huis van Simon Borst en op de achtergrond café “De Rode Leeuw”, achter het hek Geertje
Borst-Bakker met dochtertje Jo op haar arm, links zoontje Piet, dan Geertruida (Trui) Sprenkeling (vrouw
van Dirk Baas), dan Simon Borst, rechts bij de wagen van de melkboer, zijn nog niet bekend. Ca.1913

Links de oude R.K.school, recht vooruit het huisje van de wed.Schaap-Knijn/Trien Seijts, daarachter de
oude R.K. Kerk en rechts café “De Landbouw”, rechts het huis van Cees Hinke, schilder en gemeenteontvanger, het huis is bijna geheel begroeid met klimop, daarnaast het huis van meester van Berkum.
Ca.1915

Genomen bij de Bavo school, 9e van links is Marie Spil, de derde van rechts is Geertje Lenting. Ca.1922

Hoek Drechterlandsedijk-Walingsdijk, met op de achtergrond links de bakkerij van Dirk Spil, de brandstoffenhandel van Borst, de smederij van Bertus Lenting en rechts de woningen van Dorus Hoogewerf, de
kinderen komen vermoedelijk hier uit die buurt. Ca.1925

Links de smederij van Bertus Lenting, op de achtergrond de R.K.Kerk. Ca.1939
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Walingsdijk - de Buurt

Links het huis van Jan Hille (gemeente secretaris), het derde huis was later het postkantoor, dan het huis
van Johan Hille (de aannemer), dan de kruidenierswinkel van Piet Hille en het cafe “De Roode Leeuw”.
Rechts in de bomen, het huis van Frans Mak. Ca. 1905

Hier een foto van de Buurt, Walingsdijk met rechts het gemeentehuis, de dokterswoning en de woning van
Jan Oud, links het huisje van later Piet Poland, Piet Kuijpers en Oud Commandeur, de vrouw op de weg is
vermoedelijk Anna Sprenkeling Ca.1914

vrnl. postkantoor met in de deuropening dhr. Starreveld, daarnaast het huis van Jas Kuijper en Gerbrand
de Haan, links het Gemeentehuis. Ca.1923

Rechts de winkel van Dirk Koning, eerder van Piet Hille, met voor de winkel vrnl: Anne Nooij (de vrouw
van Dirk Koning) en Neeltje Snelten (de vrouw van Johan Hille) en in de deuropening van het huis van Johan Hille staat Jans van Diepen (de vrouw van Arie Hille). Ca.1924

Links het huisje van Piet Poland gesloopt en de winkel van Piet Kuijpers nieuw gebouwd, op de weg de
bus van de NACO, die een lijndienst onderhield tussen Alkmaar en Hoorn, rechts het gemeentehuis en de
ingang naar de Ruitersstraat Ca.1948

Links het huis van Piet Borst, Niek van der Bijl, Simon van Diepen en rechts café “De Rode Leeuw” van
Antoon Jonker, Cees Schipper, Klaas Koning, Arie Hille, Rikus Luitjes en de Fa.Witte. Ca.1965

Links de kapsalon van Jan Oudejans, de winkel van Neel Kuijpers-Prinse, de woning van Theo Baas, Opa
en Oma Zweet, Mevr.Kluit en Chiel Witte. Ca.1965

Links de Rijwielzaak van Chiel Witte en de benzinepomp, dan het Installatie bedrijf en de Kado shop van
Henk Witte, het huis van Henk Luitjes, Arie Hille, met op de achtergrond de “Witte brug naar de Schermer, rechts het witte huisje van Cor Commandeur en daar achter van Cock Smit. Ca.1985
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Walingsdijk

Links de voetbrug (Jan Vetbrug) en rechts bakkerij van Wijert Klaver, staande voor de bakkerij bakkersknecht Jan Mooij uit de Beemster, op de achtergond de huizen van de Buurt, met als eerste het huis waar
Piet Poland in woonde, de mensen bij de brug zijn nog niet bekend. Ca 1914

Walingsdijk vanaf het groene loopbruggetje, de “Jan Vet Brug”, met links de bakkerij van Weijert Klaver,
dan de woning van Jaap Mulder en Aaltje Berkhout, de kapberg van Klaas De Haan en het huis van Jaap
Evers. Ca. 1914

Walingsdijk in de winter, links de voetbrug “Jan Vetbrug”, daar achter het eerste huis van de buurt, woonde Piet Poland. Ca. 1923

Links de bakkerij van Wijert Klaver, de kapberg van Klaas de Haan en het huis van Jaap Evers. Ca. 1924

De voetbrug (Jan Vetbrug) over de Ursemmervaart. Voor 1600 lag er al een brug, maar korter. Hij verbond de drie huisjes van Claes Heertigs, Teunis Gerrits en Grietie Gerrits over de dijksloot met de Walingsdijk. De huisjes werden verplaatst verder de Mijzen in en Claes Heertigs bedong een nieuwe brug die
er bijna 370 jaar lag (1616-1985). Links de woning van Adriaan Hille, de boerderij van Wildeboer en de
bakkers wagen van Jaap Stam en rechts de boerderij van Bertus Groot, op de achtergrond de bakkerij van
Wijert Klaver. Ca. 1927

De Ouwe Stad aan de Walingsdijk met achteraan het huis van Meindert Timmer, in het huis ervoor woonde Kees Immink. Ca. 1930

De voetbrug (de Jan Vetbrug) naar de Mijzerpolder, aan de Walingsdijk, met op de achtergrond het gemeentehuis. Rechts de ingang naar de Ruijtersstraat. Ca. 1950

Walingsdijk, met links de bakkerij van Wijert Klaver, dan de eerste drie huizen van de woningbouw, dan
het huis van Jaap Ruijter, meester Nico Oud, Gert Broertjes en Jan Zuurbier, dan weer de woningbouw.
Ca. 1950
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Noorddijk

Foto genomen vanaf, nu nr. 59, links de boerderij van Floris Koelemeij en Duw Kaay, rechts de bekende
zwarte boet die ook van hun was. Ca. 1920

Werkverschaffing, genomen van de sloot voor (nr.92), met vlnr; Jan Rood, Klaas Rijkes (staat op zijn
land), Arie Aaij (van Rustenburg), Dirk Jong, Ouwe Jes (van Rustenburg), Gert Seijts (de singer) en Jaap
Jonker (van de Jonkerbrug), met op de achtergrond de boerderij van Klaas Rijkes. Ca. 1922

Links de woning van Gerrit Seijts en de boerderij van wed. Anna Stam-Schouten, met uiterst links Pietje Seijts-Timmer, daarnaast Tonia Kuijper-Vendel, in het midden de meelwagen van Willem Overboom
(“Urt”) met daarnaast Anna Stam-Schouten, Elisabeth Klaver-Musen en rechts Gitta Mak - Botman met
dochter. Ca. 1930

Het centrum van Noorddijk, waar tot 1963 altijd de “Noorddijkerkermis” werd gevierd, met links het
woonhuis van Jan de Boer, op de achtergrond de boerderij van Klaas Klaver en rechts het café “De Drie
Roeiers” van Jas Kuijper. Op de weg staan vlnr: Jas Kuijper, postbode Gert de Graaf, Neeltje de BoerMul met Jo de Boer, Marie Swinkels, Tonia Kuijper-Vendel, Lies Hoedjes, Toon Kuijper en ???. Ca. 1930

Links de twee huizen, gebouwd in 1926 voor Jacob en Gerrit Schaap door aannemer Arie Hille, op de
achtergrond de boerderij van hun vader Jan Schaap (de bouwer) met vlnr: Cornelia Schaap-Groenveld
met haar zoon Jan, Lies Hoedjes, Marie Swinkels, Cilia Schaap. Ca. 1930

Links Neel Tessel-Nooij met zoon Klaas en dochter Geertje, daarnaast Jansje Vis- Kuiper met dochter, op
de bakfiets vent Jas Kuijper (zoon van “kouwe stoet”) zijn brood uit. Op de achtergrond het nieuwe huis
van Jan Tessel en rechts de boerderij van Jan Dol. Ca. 1930

Foto genomen, voor bij de kapberg van Cees Keijzer, met links de boerderij van Arie van Diepen dan het
dubbel woonhuis van Simon Koelemeij en Piet van de Linden, met op de achtergrond de stal en de bakkerij van Piet Vlaming, daarnaast de boerderij van Jaap van Diepen en daarvoor de boerderij van Piet
Koelemeij. Ca. 1930

Links het oude café en winkelbedrijf van Jas Kuijper, thans bewoond door Jan Duin, oud-ijzerhandelaar
en autosloperij , de brug is tijdens de verkaveling in 1971 verdwenen, dan het huis en fourage bedrijf van
Pieter Koppes, rechts het huis van Thaam Wever. Ca. 1983
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Noorddijk - de Buurt

Ophaalbrug bij de R.K.Kerk, de mensen ervoor zijn nog niet bekend. Ca 1914

foto genomen voor de R.K.Kerk, met voor de ophaalbrug vlnr; Bertus Koning, Dirk Schaap,……,…….,…
….,Neeltje Seijts, Neeltje van Diepen, Marijtje Koppes, Marie Koppes, Geertje Schaap en Cilia Schaap.
Ca 1914

Ophaalbrug bij de R.K.Kerk, de brug maakte een verbinding met de Ursemmerpolder voor het bedrijf van
Klaas Peereboom, Cor Schouten en van Isterbeek, laatst genoemde woonde op de plek waar nu het monument staat.

Dit huisje stond tegenover de kerk en werd in 1958 gesloopt. Voor het huis staan vlnr; Johanna en Elisabeth Sweep, een vertegenwoordiger in potten en pannen en Anna Sweep. Ca 1920

foto genomen voor de R.K.Kerk, voor de ophaalbrug, Noorddijkerweg. Ca 1920

foto genomen voor de R.K.Kerk, voor de ophaalbrug, Noorddijkerweg. Ca 1924

Foto van de buurt en de nieuwe school genomen vanaf Noorddijk, met vlnr; het huis van Piet Zuurbier,
Adrianus Borst en Klaas Broertjes, rechts achter de boerderij van Klaas Peereboom, de R.K.Kerk, de
school en de onderwijzerswoning van meester Vlugt.Ca. 1929

Foto van de buurt tegenover de Bavoschool, met vrnl; het dubbel woonhuis van de
R.K.Woningbouwvereniging St.Joseph met rechts Cornelis Knijn, Herman Vendel links in de deuropening,
het huis van Klaas Langedijk, dan het winkeltje van Aagt Vlaar-van de Meij,het huis van Klaas Commandeur, dan van Cornelis Koppes met op de achtergrond, de Openbare School. Ca. 1935
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Schermer

Vermoedelijk de meisjes Gre Spil, kleinste en middelste is Rieka Lenting, Em Borst. Op de achtergrond
links, de boerderij van Jan Buis, rechts van Piet van Dam. Ca 1920

Schermerdijk richting Rustenburg, langs het dorp Ursem. Ca. 1923

Uitzicht op de Rustenburgerweg richting de Schermer. Ca. 1924

Schermerdijk richting Rustenburg, langs het dorp Ursem. Ca. 1948

De ringvaart genomen vanaf de Schermerdijk en de achterkant van de Drechterlandsedijk. Ca. 1957

Foto genomen vanaf de witte brug naar de Schermer, op de achtergrond de Schermerdijk en de molen
waar Wies de Block in woonde en de boerderij van Han de Wit. Ca. 1963

Brug over de ringvaart naar de Schermer Ca. 1965

foto van het dorp Ursem, genomen vanaf de Schermerdijk. Ca. 1970
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Drechterlandsedijk-Noorderbuurt

Links de woning van Cor Knijn, Evert Zweep, dan een dubbel woonhuis bewoond door Geertje Overboom
en de familie Jan Commandeur en Jan Broertjes. ca. 1903

Links de woning van Evert Zweep, dan een dubbel woonhuis bewoond door Geertje Overboom en de
familie Jan Commandeur, dan Jan Broertjes, Cris de Goede met Gert Mak, Klaas Kuijper en Simon Molenaar, rechts het huis van kapper Heesterbeen en de wed.Schaap-Knijn, op de weg I.Heesterbeen. Ca.
1906

Richting Rustenburg, links de woningen van Cor Knijn, Evert Zweep, Geertje Overboom en Jan Commandeur, Jan Broertjes. Ca. 1908

Drechterlandsedijk op de hoek naar Noorddijk, links het huisje van wed. Schaap-Knijn, daarachter café
“De Landbouw”. Ca. 1908

Links de woning van Jan Knijn en Kee, Evert Zweep, dan een dubbel woonhuis bewoond door Geertje
Overboom en de familie Jan Commandeur, dan Jan Broertjes, Cris de Goede met Gert Mak, Klaas Kuijper en Simon Molenaar, de mensen zijn nog niet bekend. Ca. 1914

Links het woonhuis van Evert Zweep en het dubbel woonhuis van Geertje Overboom en Jan Commandeur,
op de achtergrond de melkwagen van Jan Broertjes. In het midden Trui Sprenkeling met op haar arm haar
dochtertje Dien Baas, dan Guurtje Borst-Bakker en Ma Sprenkeling. Ca. 1915

Een foto/ansichtkaart van de Noorderbuurt Ca. 1918

De boerderij van Jan Stam, met op de achtergrond de R.K.Kerk. Ca. 1950
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Bavoschool

Rechts de oude Bavo-school van 1873 tot 1929. Ca. 1929

Speelplaats van de oude Bavo-school, met op de achtergrond meester van Berkum (met bolhoed), de
school werd op 3 febr.1873 geopend en heeft dienst gedaan tot 6 mei 1928, daarna is het gebouw door
Klaas Boots en later door zijn zoons als garage gebruikt, rechts op de achtergrond de sigarenwinkel van
Antoon Vendel. Ca. 1914

Rechts de oude St Bavoschool. Ca. 1923

De St.Bavoschool en onderwijzerswoning van meester Vlugt, met op de achtergrond de boerderij van
Klaas Peereboom. Ca. 1930

De St.Bavoschool en onderwijzerswoning van meester Vlugt, met rechts het huis van Thamis Langedijk.
Ca. 1932

De St.Bavoschool, gebouwd in 1929 door J.Wittebrood uit de Beemster. In 1985 is dit schoolgebouw gesloopt voor het bouwplan Bavohof, tw. bibliotheek vier koopwoningen en veertien aanleunwoningen. Ca.
1940

R.K. St.Bavo-school, met op de achtergrond het boerderijtje Klaas Peereboom en de R.K.Kerk. Ca. 1943

St.Bavoschool en onderwijzerswoning. Ca. 1950
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Openbare school

Kerkbuurt, met vlnr. het huisje van Gerrit Kooij, de Openbare school, de onderwijzerswoning, de pastorie
en de Ned.Herv.Kerk. Ca. 1903

Alle kinderen van de Openbare school, met in het midden, meester Jan Medemblik (met bolhoed), rechts
juffrouw Smit en Louwtje Medemblik - de Boer. Ca. 1914

Kerkbuurt, met vlnr. de boerderij van Jan Koelemeij, het huis van Gerrit Kooij, de Openbare school, de
pastorie en de Ned. Herv. Kerk. Ca. 1924

School, pastorie en de Ned.Herv.Kerk. Ca. 1925

De nieuwe Openbare school, gebouwd in 1931 door aannemer Arie Hille en in 1932 in gebruik genomen,
met links het huisje van Gerrit Kooij en rechts de pastorie en de Ned.Herv.Kerk. Ca. 1937

De Openbare school, met links het huis van Gerrit Kooij en rechts de pastorie en de Ned.Herv.Kerk. Ca.
1949

School, pastorie en de Ned.Herv.Kerk, met uiterst links de kleedruimte van de voetbal-vereniging
St.Bavo, met daarnaast het huis van Cor Kooij. Ca. 1950

Links het huis van Cor Kooij, de Openbare school, pastorie en de Ned.Herv.Kerk. Ca. 1953

Mede mogelijk gemaak door:
www.pictura-im.nl

de Prinses

Directeurswoning van de melkfabriek “De Prinses”. Ca. 1925

Melkfabriek “De Prinses”, de opgehaalde melk werd verzameld in de grote vaten, links. Ca. 1927

Voorkant van de zuivelfabriek “De Prinses” en de directeurs woning. Ca. 1927

De Stroobuurt, een achtal woningen, in 1916 gebouwd voor de fabrieks arbeiders, in 1943 woonde hier
(van achter naar voor); 1e; Joop Schurer, 2e; Jan Molenaar, 3e; Hendrik Velkers, 4e; Meindert Keulen,
5e; Freek Stroomer, 6e; Tamis van Baar, 7e; Klaas Brouwer, 8e; Albert Lubinge. Ca.1943

Melkfabriek “De Prinses” en de directeurs woning. Ca.1953

De melkfabriek “De Prinses” met de directeurswoning en een gedeelte van de Stroobuurt. Ca.1960

Luchtfoto van de vernieuwde melkfabr. De Prinses. Ca.1970

Melkfabriek “De Prinses” en de directeurs woning. Ca.1972
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Rustenburg- Noorderbuurt

De Noorderbuurt, nu Rustenburgerdijk, de overhaal was hier nog niet aanwezig, voor zijn woning (leunend tegen de muur) zien we Hertog, de schoenmaker, met de hoed is Kees de Graaf loswerkman, en met
de boezelaar is de vrouw van Klaas Post de winkelier, op de achtergrond zien we het postkantoor, duidelijk is de gleuf van de brievenbus en het bord met de aanduiding van de kantoor uren nog te zien. Ca.1903

Rechts de boerderij van Aldert Tessel en Jacobus Stuijt, uiterst links het schildersbedrijf van Piet Vredenburg, de winkel van Klaas Post en op de achtergrond nog twee boerderijen. De mensen op de voorgrond
zijn nog niet bekend. Ca.1910

Met op de achtergrond het oude postkantoor, wat tot 1910 daarvoor dienst heeft gedaan, rechts het huis
van Piet Sneeboer en schoenmaker Hertog. Ca.1910

Rustenburg, op de plek bij de overhaal , links de winkel van Piet Sneeboer en de schoenmakerij van Hertog. Ca.1913

Rechts het huis van schoenmaker Hertog en daarachter de winkel van Piet Sneeboer,(Cor Boos). Ca.1915

Kruising Drechterlandsedijk (vroeger Kleine dijk)-Rustenburgerdijk, links het cafe en schildersbedrijf van
Piet Vredenburg. De kinderen staan op de overhaal. Op de achtergrond het huisje van Klaas Aaij en de
boerderij van Willem Overboom. Ca.1915

De overhaal, Dirk Aaij gaat hier met zijn “halve praam” de weg over richting de Ursemmerpolder, Simon Bijman bedient de motor, de twee mannen op de achtergrond zijn Piet Sneeboer en Piet Wonder. Op
de achtergrond de boerderij van Albert Tessel. Ca.1915

De Noorderbuurt, nu Rustenburgerdijk, daar waar de overhaal de weg kruist, hier al gemotoriseerd in het
gebouwtje rechts, links de winkel van Piet Oud. Ca.1920
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Sluisbuurt

Links de kade vanwaar af de trekschuiten naar Hoorn vertrokken. Het afdalende trappetje is nog zichtbaar. Het werd tot de doorgraving gebruikt als laad en losplaats. De brugopening is de uitgang van de
molenkolk die achter de huizen om naar de molens liep. Rechts nog net zichtbaar het sluisdeurtje naar de
Raakmaatsboezem. Links het logement ‘De Rustende Man” van Jan Kok en op de achtergrond de bakkerij
van Pieter Knip en de klokgevel van dokter van der Sluis. Ca.1907

Links het logement “De Rustende Man”, rechts de woning van dokter van der Sluis, daarnaast de bakkerij
van Pieter Knip, de winkel van Werners en de woning van veearts Gerrit Gunder. Ca.1907

De brug over de uitstroom van de vier molens, links het café ‘De Rustende Man”, op de achtergrond de
eerste molen (die later gesloopt is voor de omgraving), rechts de woning van Freek Stroomer met daarnaast zijn werkplaats, dan de bakkerij van Dirk Vlaar, daarnaast de winkel van Jaap de Jong en de timmerwinkel van Nico Bakker. Ca.1914

Rustenburg, was het einde van de Schermerboezem met een los en laadwal voor vervoer naar Alkmaar.
Links stond cafe de Rustende Man van Jan Kok, net afgebroken voor de doorgraving. Achter de bebouwing het nieuwe cafe de Gouden Karper, vlnr; Jaap de Jong, Simon Vlaar, Willem Stroomer en Dirk de
Wit. Ca.1934

Ophaalbrug over de sluis van Rustenburg, met links het sluiswachters huis en rechts het huis van aannemer Piet Bakker. Ca.1965

Straatbeeld van Rustenburg, Sluiszicht. Ca.1965

Links de winkel van Henk en Jo de Jong, het huis van Kees Witte, dan het huis met de klokgevel van Jan
Onderwater en het huis van Klaas de Wit en rechts de ophaalbrug en de sluiswachterswoning Ca.1975

Links de kruidenierswinkel van Henk en Jo de Jong, dan het huis van Kees Witte die in de zomer van 1984
het huis heeft verbouwd en van een nieuwe voorgevel heeft voorzien, dan het dubbele pand van Jan Onderwater, die het huis grondig heeft gerestaureerd, het huis van Klaas de Wit en de vernieuwde ophaalbrug. Ca.1984

Mede mogelijk gemaak door:
www.pictura-im.nl

Bruggen

Uitwateringssluis en ophaalbrug, die tot taak had, het hoog opgezette water van de Raakmans boezem te
lozen in de Schermer boezem. Ca.1923

Foto genomen bij Klaas Ursem op de weg, links staat Neeltje Ursem-Nieuwboer en rechts staat Neeltje de
Boer-Mul met hun kinderen. Ca. 1925

Foto genomen in de Ruijtersstraat van de Jonkerbrug en de twee dubbele woonhuizen die na de oorlog
gebouwd zijn, links de R.K. Kerk. Ca.1948

De Jonker-brug in de Ruijterstraat. Ca. 1960

De Rooie brug over de ringvaart tegenover het huis van Gert Braas, de boerderij ernaast is van Piet
Groot. Ca. 1975

Brug die loopt van de Haverkampstraat naar de Kerkstraat. Ca. 1975

Zicht op het dorp Ursem, genomen vanaf de Schermerdijk, met op de voorgrond de Wittebrug, Ca.1995

De Gerard Veldman brug en de woning van J.Paauw en W.Hendriks. Ca. 2001

Mede mogelijk gemaak door:
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Molens

Schermer molens. Ca.1917

Molen op de hoek Molenweg/Schermerdijk, met op de achtergrond de boerderij van Piet van Dam, de
R.K.Kerk en rechts de boerderij van Han de Wit in de Mijzen, laatste molenaar was Jan Goet._x000B_
Ca.1925

In de voorste molen(V) woonde Arie Muis, in de achterste molen(W) Jan Koning, links op de achtergrond
de huizen aan de Ursemmerweg en rechts de R.K.Kerk van Ursem. De melkwagen vermoedelijk de T-ford
van Piet Ruiter. Ca.1925

Schermer molens. Ca.1925

Schermerdijk, genomen vanaf Schermerhorn naar Ursem, met nog alle molens in bedrijf, die bezig zijn het
water door middel van drietraps bemaling uit te slaan op de Schermerboezem, op de voorgrond molen (G)
in het midden molen (I) uiterst links molen (K). Ca.1925

Schermermolens aan de Schermerdijk genomen van Schermerhorn richting Ursem, op de voorgrond molen (G), de tweede molen (H), uiterst links molen (K). Ca.1925

Rustenburg, de later gesloopte molen nog net te zien, voor de Veldmanbrug. Ca.1933

Ringvaart te Rustenburg, richting Oterleek. Ca.1955

Mede mogelijk gemaak door:
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Dorpstraten

Hier de woningbouw in de Ruijtersstraat. Ca.1957

De Ruijtersstraat, met op de achtergrond de woning van de burgemeester. Ca.1961

Woningbouw aan de Gabrielstraat, gebouwd door bouwbedrijf Hoogewerf uit Ursem. Ca.1965

Elf oktoberstraat, de bejaardenwoningen van Ursem. Ca.1965

vlnr; Dirk de Boer, Gebroeders Boots, Jan Kenter, Hans Oudejans en rechtsvoor het huis van Jan Bijman
en de ingang van de Tulpstraat. Ca.1965

Rechts op de hoek de bungalow van Karel Kenter, het huis van Jan Mak en links het dubbele woonhuis van
Niek Boots en Fonds de Block. Ca.1965

Rechts de Rabo-bank, de huizen (nr.34 t/m 50), met daar achter de “Langereis-school”. Ca.1975

Links het huis van Dirk de Boer en Corrie Quax, dan het huis van Arie en Geertje Boots, het huis van Jan
Kenter en Engeltje Molenaar en het huis van Hans Oudejans en Truus Bakker. Ca.1975

Mede mogelijk gemaak door:
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Gemeentehuis

Dokterswoning, gebouwd in 1908. Ca.1912

Dokterswoning, gebouwd in 1908 door aannemer Johan Hille, rechts de “Boerderij” die in 1891, middels een openbare veiling, gekocht werd voor 2.658,- gulden en sinds dien dienst deed als gemeentehuis.
Ca.1914

In 1908 gebouwd als dokterswoning voor dokter van der Sluijs, door aannemer Johan Hille. Ca.1914

Dokterswoning van dokter van der Sluis, gebouwd in 1908. Ca.1915

Gemeentehuis van Ursem met daarnaast de woning van politie Boekenstein. Ca.1930

Het gemeentehuis met daarachter het oude gemeentehuis en rechts de smederij van Piet Witte. In 1919
verhuisd de gemeenteraad naar de verbouwde dokterswoning, de raadzaal en de secretarie komen op de
eerste verdieping. Een toegangstrap werd langs de zijgevel bijgebouwd. Ca.1933

Raadhuis van Ursem en de woning van de burgemeester, toen Vincent Nolet. Ca.1955

Gemeentehuis van Ursem. Ca.1965

Mede mogelijk gemaak door:
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Kruispunt Heerhugowaard-Schermer-Rustenburg

Links de timmerwinkel van Wijnand Klaver, dan de kruidenierswinkel van Werners, de bakkerij van Pieter
Knip en het schildersbedrijf van Willem Stroomer, op de foto staan: Werners voor zijn winkel, mevr. van
der Doorn, mevr. Knip, mevr. Stroomer en mevr. Werners, de kinderen op de voorgrond zijn: Corrie van
der Doorn, Jannetje Blom, Alie de Vries en Lies Klaver. Ca.1910

Op het kruispunt, Heerhugowaard - Schermer richting Wogmeer,Ursem en de Schermerdijk (grote dijk),
links de huizen van Nico Bakker, Jacob de Jong, bakkerij van Simon Vlaar met de bestelwagen voor de
deur en schilder Willem Stroomer, rechts het café van Jan Kok. Ca.1925

Het haventje met de vrachtschuit van Cees Sijs, met op de achtergrond, twee van de drie molens. Ca.1925

Links de timmerwinkel van Wijnand Klaver, later Nico Bakker waar tevens potten en pannen werden verkocht, het 2e pand, iets
achteruit met de ronde topgevel, is de kruidenierswinkel van Werners, later Jacob de Jong, het 3e huis is de bakkerij van Dirk
Vlaar, voorheen van Pieter Knip, daarachter volgt (moeilijk zichtbaar) een dubbel pand van schilder Willem Stroomer, achter de
grote boom het huis van Anton de Groot en Maartje Liefting. Op de foto hun oudste dochter Gre en haar jongste broertje Jan en
zus Stien, de ander is nog onbekend. Op de achtergrond herkennen we de in 1919 gebouwde sluis met ophaalbrug. Ca.1925

Links de nieuwe winkel van Jaap de Jong, voor de aanleg van de nieuwe weg (kanalisatie), op het bruggetje staat hun zoon Cor, daarnaast de bakkerij van Dirk Vlaar en de schilderswinkel van Freek Stroomer,
zoon Willem staat in de deur. Ca.1933

Foto genomen bij de brug voor het nieuwe cafe “De Gouden Karper” richting Heerhugowaard. Ca.1935

De sluisbuurt en de ophaalbrug te Rustenburg. Ca.1938

Links de winkel van Henk de Jong, bakker Simon Vlaar, het huis waar Willem Stroomer woonde, vrachtrijder Klaas de Wit en het sluiswachtershuis Ca.1951

Mede mogelijk gemaak door:
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Cafe’s

Het logement van Jan Kok, op de weg de auto van bakker Vlaar. Ca.1925

Rustenburg, gezien vanaf de brug over de ringvaart van de Heerhugowaard, rechts café “Het Vrolijke Vissertje” van Jacob Zuurbier met daarnaast het P.E.N. gebouw. Ca.1925

Piet Oudejans voor zijn cafe “De Roode Leeuw” met zijn twee dochters Cilia en Cornelia. Ca.1925

Links de boerderij van Arie Ligthart, dan de slagerij van Jan de Goede en de bakkerij van Cor Ursem,
dan boerderij van Jan Wonder, het huis van Jan Brinkman en het huis van Andries Stoop. Naast de brug
het cafe van Eduard van Mol. Ca.1933

De Gouden Karper werd gebouwd in 1933, het kwam in de plaats voor het café van Jan Kok. Er naast
staat de smederij van Jan Wams, eerder van de Gebroeders Gunder. Ca.1935

Dit huis is gebouwd in 1852 voor Jan Schaap (1822-1875) die er een winkel annex cafe begon, thans café
“De Drie Roeiers” van Jas Kuijper, met voor de winkel, Ben Hagedorn en Annie Kuijper, op de achtergrond de brug en het huis van Arie Vis. Ca.1950

café Halfweg, met rechts de woningen van vlnr: Jos Schipper, vroeger van Arie en Trien Oud, Ca.1978

café Mulder,vroeger De Landbouw, op de Hoek Drechterlandsedijk-Noorddijkerweg .Ca.1985

Mede mogelijk gemaak door:
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Multi’s

Microsk opdruk- P.Beukman Ursem, winkelier aan de Drechterlandsedijk. Mengeling van foto’s van het
dorp Ursem. Ca.1938

Een ansichtkaart van rond 1900, boven de Openbare Lagere School, de woning van wijlen Piet Ruijter, de Pastorie en de Ned.Herv.Kerk. Onder de ophaalbrug bij de R.K.Kerk. Ca.1903

Verschillende gebieden in het dorp Ursem, o.a. de melkfabriek “De Prinses”, de Ruijtersstraat, de Elf Oktoberstraat en de Schermerdijk genomen vanaf de witte brug. Ca.1965

Ansichtkaart van Ursem, boven de Jan Vetbrug en de buurt Walingsdijk,
onder de Drechterlandsedijk Ca.1925

Kaart van de ringvaart en Rustenburg. Ca.1972

Mede mogelijk gemaak door:
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Verschillende gebieden in het dorp Ursem, o.a. de ophaalbrug te Rustenburg, woonerf de
Grutto, het water bij de Jonkerbrug en de gebouwen bij het recreatiegebied “Ursemmerplas”.
Ca.1975

Verschillende gebieden in het dorp Ursem, o.a. de Ned.Herv.Kerk, bejaardentehuis “De Rustenburcht”, de R.K.Kerk, het politiebureau en de ophaalbrug te Rustenburg. Ca.1990

