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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!

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
25-06-2015 Luuk, z.v. G. Veerling
en M. Bulthuis
Ondertrouwd:
Cornelis Theodorus Plat en Shanti
Onella de Boer; Jacobus Hendricus
Maria Kwakman en Johanna Afra
Maria Veerman; Simon Johannes
Maria Tol en Geertruida Huberta
Rita de Boer;
Getrouwd:
Nicolaas Maria Jonk en Catharina
Cornelia Molenaar; Bart Jeroen Kuipers en Sandra Westerhof;
Overleden:
28-06-2015 Johannes Hendricus
Jozef Sier, oud 68 jaar, e.v. E.M.
Steur; 28-06-2015 Arendje Adriana Hemprig, oud 84 jaar, w.v. J.
van ’t Pad; 29-06-2015 Maria Hendrika Seeleman, oud 82 jaar, e.v. S.
Schreuder; 29-06-2015 Antonia
Wolters, oud 52 jaar;

Edamse kaasmarkt
speelt in op fusie!

‘Nut en Genoegen’ op de Kaasmarkt

Koninginnedag waren er net als nu altijd verschillende spelen op de
Kaasmarkt voor kinderen van de lagere scholen uit Edam. En speelde ook
vaak de harmonie Nut en Genoegen om een ieder te vermaken.
Zo ook op deze foto uit de jaren dertig voor de Kaaswaag waarop
vele Edammer leden zijn te herkennen. Vooraan Gerrit Sanders van
de Bult met zijn tong uit zijn mond. Met links van hem mijn vader Wil
Bouwes en links achter Huisink van de bloemenwinkel. Precies in het
midden Gerrit Sanders van de garage, later L. Rijswijk.
Uiterst rechts staat Uitentuis van het Nieuwvaartje met achter hem van
rechts naar links: de dirigent Van Essen, schoenmaker Fons Günther
en Joost de Graaf, de postbode en daarnaast Siem Beets van het Volendammerpad.
En achteraan tegen de Waag staan nog een paar bekende Edammers:
Gerrit bij ’t Vuur met naast hem Nel Kikke, dochter van de hoofdonderwijzer van de lagere school aan de Voorhaven.
Van de jonge muzikanten weet ik geen enkele naam. De vrouw achteraan in het midden is Aagt Kunst, die getrouwd was met Leines
van de Westervesting. Voor haar staat de bekendste Edammer: Bruin
Langkemper.

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.

Schilderachtig Edam-Volendam

Voor diegenen die wel eens van
Edam richting Hoorn rijden en
visa versa zullen ongetwijfeld de
vele breiwerken aan de bomen zijn
opgevallen.
De achterliggende gedachte hiervan
is dat de gemeentes op deze wijze
naar elkaar toegroeien en zo met
elkaar verweven raken.
In dit kader is het dan ook dat onze
eregast op woensdag 9 juli niemand
minder is dan Mr. A.P. Bakker notaris te Oosthuizen.
De kaasmarkt begint om 10.30
uur en duurt tot 12.30 uur. Op
de website staat dat de Bram van
de Vlugt (Tot voor kort de landelijke Sint Nicolaas en acteur) 8 juli
eregast zou zijn. Van de Vlugt was
plotseling verhinderd.
“Als er geen nieuwe mensen komen wordt het de laatste keer..”

Fiets 4 daagse Edam
maakt zich op voor
40e editie in 2016

Al op jonge leeftijd legde de in
Wormerveer geboren Graas zich
toe op het schilderen en tekenen
van de natuur en zijn bebouwde
omgeving.

Afgelopen week werd onder tropische omstandigheden de 39e
Fietsvierdaagse van Edam verreden. Voor de 40e editie, gepland
van 27 juni t/m 1 juli 2016, zal het
huidige bestuur zich nog één keer
helemaal opladen.

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
papierHij heeft regelmatig geëxposeerd en zijn illustraties zijn
terug te vinden in verschillende
boekwerken.

Daarna is het de vraag of dit sportieve evenement een vervolg krijgt.
“Wij zoeken al jaren opvolgers, maar
zonder resultaat.”
Het recreatieve wielerevenement is
onder deelnemers nog steeds enorm
geliefd. Er zijn mooie routes, een
feestelijk start- en eindpunt bij de
Burghwall, leuke prijzen en een
gezellige afsluiting op de vrijdagavond. Toch neemt het aantal fietsers gestaag af. “Dit jaar deden 348
mensen mee.”

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.

Op alle niveaus binnen de verschillende gemeentes wordt al maanden hard gewerkt aan de samenvoeging tussen Edam-Volendam
en de Zeevang.

De Beurs - Edam

Harrie Schmink is al jaren betrokken bij de Fietsvierdaagse. “We
hopen nu echt dat nieuwe mensen
opstaan anders is het na volgend
jaar over.”
Wie dit evenement wil helpen
kan bellen met: 071-541 5102 of
368 504.

