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Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Schilderachtig Edam-Volendam

Het Oorgat
Hier op de foto staat maar een klein deel van het aantal bakkers dat 
zo rond 1945 een bakkerij had in Edam. Maar omdat in april van dat 
jaar, aan het einde van de oorlog, meel uit Zweden kwam via het Rode 
Kruis werd er gezamenlijk gebakken, zoals op deze foto in de bakkerij 
van de gebroeders Jongens op het Oorgat.
Ook werd er op een andere locatie hetzelfde soort brood gebakken en 
wel in de bakkerij van Piet Stapel, hoek Kapsteeg en Kleine Kerkstraat. 
Dat deed weer een andere groep bakkers.
Bakker Stam heeft op deze foto de schieter in zijn hand waarmee je 
de broodpannen uit de oven haalde. Nico Eeltink (zie foto) werkte bij 
Rinus Stapel. 

Ja, het klinkt ongelofelijk, maar in april 1945 waren er nog 24 bak-
kers in Edam!

Edammer Ko Graas (1951)  is niet 
alleen architect maar tevens een 
gepassioneerd tekenaar en schilder. 
Zijn stads- en dorpsgezichten zul-
len de komende maanden een vaste 
plaats krijgen in de Stadskrant. 

Al op jonge leeftijd legde de in Wor-
merveer geboren Graas zich toe op 
het schilderen en tekenen van de 
natuur en zijn bebouwde omgeving. 
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 papier.
Sinds zijn jeugd heeft hij veel ge-
leerd van zijn vader die tekenles 
gaf en later van kunstschilder Gerrit 
Woudt in Zaandijk. Hij heeft regel-
matig geëxposeerd en zijn illustra-
ties zijn terug te vinden in verschil-
lende boekwerken.
Zijn meer dan 600 werken kunnen 
romantisch realisme genoemd wor-
den, soms met surrealistische eigen 
inbreng.
Indien gewenst kan hij werken in 
opdracht aan landschappen, stads- 
en/of dorpsgezichten, portretten, 
dieren, stillevens en alles wat wen-
selijk is. Ook grote wandschilde-
ringen en decoraties behoren tot de 
mogelijkheden. 
Opdrachten uiteraard na uitvoerig 
overleg en een vrijblijvende prijsop-
gave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam. 
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com www.kograaskunstschilder.nl

Nieuwvaartje Edam

Burgerlijke stand
Geboren:
22-12-2013 Bo Barbara Elisabeth, 
d.v. C.M. Schilder en J.M. Schil-
der;
Gehuwd:
Cornelis Nicolaas Johannes Veerman 
en Wilhelmina van de Haar;
Geregistreerd partnerschap:
Frederik Petrus Nicolaas Smit en 
Claudia Brigitte Kwakman;
Overleden:
21-12-2013 Johannes Maria Bond, 
oud 59 jaar, e.v. G.A.M. de Boer; 23-
12-2013 Geertruida Maria Jonk, oud 
55 jaar, e.v. W.C.J. Veerman; 25-12-
2013  Margaretha Hillegonda Maria 
Sombroek, oud 60 jaar; 29-12-2013 
Cornelis Hendricua Maria Bond, oud 
81 jaar, e.v. G.M. Molenaar; 30-12-
2013 Geertruida Ignatia Maria Bond, 
oud 66 jaar, e.v. J.A. Kemper; 08-01-
2014   Johannes Andries van Drunen, 
oud 75 jaar, e.v. A.M. Hetsen, eerder 
gehuwd geweest met: Broeze, A.J.; 
09-01-2014   Simon Jozef Kras, oud 
82 jaar, e.v. S.D. Prumper; 09-01-
2014   Hermanus Hendrikus Wilhel-
mus van Scheppingen, oud 82 jaar, 
e.v. D.M. Bond.

De Kast krijgt ook 
een ‘Kledingkast’

Inspelen op de tijd! Ilona Springer 
van Cadeauwinkel de Kast gaat 
zich de komende maanden, naast 
de gangbare artikelen die ze in-
middels al weer jarenlang met suc-
ces verkoopt, met een deel van de 
winkel richten op goed draagbare 
tweedehands kleding voor kinderen 
en dames. 
Vanaf nu kunnen mensen deze kle-
ding (niet verwassen, wel gewassen) 
brengen naar de winkel, waar het 
vanaf de vroege zomer een plekje 
krijgt in de ‘Kledingkast’. “Aanleve-
ren kan tijdens onze openingstijden 
van dinsdag tot en met vrijdag tussen 
10.00 en 18.00 uur en/of op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur.”
“Win-win voor iedereen. Van de 
kleding die wordt verkocht gaat 
een percentage naar de particulier 
die het heeft aangeleverd.”
T. 371 480. www.dekastedam.nl

Verkeerscontrole, 
boete voor te donker 

getinte ruiten
Op de Dijkgraaf Poschlaan heeft de 
politie afgelopen maandagdertien 
automobilisten, twee passagiers en 
een bestuurder van een brommobiel 
aan de kant gezet en bekeurd omdat 
ze geen gordel droegen.
Daarnaast werden acht bestuur-
ders die aan het bellen waren (niet 
handsfree) betrapt. Ook kregen ze-
ven brom- en snorfietsers een boete 
omdat hun tweewielers waren opge-
voerd. Verder werd een automobilist 
bekeurd omdat de ruiten van zijn 
auto te donker getint waren. 

Tijdens verkeerscontroles treft de 
politie regelmatig auto’s aan waar-
bij de ruiten zijn voorzien van coa-
tings of folies die het zicht ernstig 
belemmeren. Wanneer autoruiten 
zijn geblindeerd is oogcontact met 
de bestuurder niet of nauwelijks 
mogelijk. Zeker bij regenachtig 
of donker weer, of juist bij zonnig 
weer wanneer een zonnebril wordt 
gedragen, kunnen donkere ruiten tot 
gevaarlijke situaties leiden. Oogcon-
tact met andere weggebruikers levert 
in veel verkeerssituaties extra veilig-
heid op: ziet de chauffeur mij, wat 
wil hij nu? Gelukkig zijn de meeste 
autobezitters zo verstandig om geen 
coatings, folies of iets dergelijks op 
hun autoruiten te plakken. 


