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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

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

Schuur Kooiweg - Edam

De Voorhaven
Deze foto is genomen in een pakhuis van kaasexportbedrijf De Ge-
stam. Ze zijn hier bezig om de Edammer kaasjes die naar het buiten-
land vervoerd moesten worden, in blikken te verpakken die vervolgens 
werden dicht gesoldeerd.

Want de kaas die naar het buitenland werd geëxporteerd naar Spanje 
of Amerika was in die tijd nog wekenlang onderweg omdat alles per 
schip ging. Zo bleef de kaas langer vers.

Ook Goudse kazen werden zo verpakt. Alleen ging dat in grotere blik-
ken. De man die hier aan het solderen is heette Planjer en de man links 
is Wekker. Rechts staat de heer Stove die op kantoor werkte.

Burgerlijke stand
Geboren:
10-02-2014  Zavira Isabel, d.v. A. 
Visser en M..D. Croes;
Ondertrouwd:
Hendricus Everardus Maria Boots-
man en Nicky Gesina Buijs; Nicolaas 
Cornelis Jacobus Molenaar en Sylvia 
Catharina Cornelia Guijt; Frank Mar-
cel Schoute en Suzanne Margaretha 
Daniëlle Zwarthoed
Overleden:
11-02-2014 Wolmoed Molenaar, oud 
91 jaar, w.v. K. Posch; 14-02-2014 
Albertus Hendrikus Sack, oud 65 jaar, 
e.v. J.D. Prins 16-02-2914;  Marina 
Krina Hendrikse, oud 89 jaar, w.v. 
A. Jong; 19-02-2014   Cornelis Ge-
rardus Jozef Tuijp, oud 76 jaar, e.v. 
M.M.A. Keijzer.
Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel 
2.39 van de Wet BRP is een ieder ver-
plicht na verhuizing hiervan schrifte-
lijk aangifte te doen binnen vijf dagen 
na verhuizing. De hierna genoemde 
personen hebben verzuimd dit te 
doen. Daarom zijn wij op grond van 
artikel 2.22 lid 1 van de Wet basisre-
gistratie personen voornemens om de 
bijhouding van de persoonslijst van 
de volgende personen op te schorten 
in verband met vertrek naar Land On-
bekend. Een dergelijke opschorting 
betekent dat u niet meer als ingeze-
tene in de bevolkingsadministratie 
van Edam-Volendam bent geregi-
streerd. Dit heeft als direct gevolg 
dat er met ingang van de datum van 
deze brief geen documenten, zoals 
een uittreksel uit de bevolkingsad-
ministratie, paspoort of rijbewijs, 
meer kunnen worden verstrekt. Het 
kan ook financiële consequenties met 
zich meebrengen voor bijvoorbeeld 
de huurtoeslag, kinderbijslag en wel-
licht een eventuele uitkering.
A.G. van Dijk, geboren 17-05-
1983;
Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling Bur-
gerzaken is gebleken dat onderstaan-
de  personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de gemeente-
lijke basisadministratie staan inge-
schreven. 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.
M.A.M. van Rees, geboren 15-07-
1985. Datum uitschrijving 14 fe-
bruari 2014;
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
tegen dit besluit bezwaar maken bij 
het college. De termijn voor het in-
dienen van een bezwaarschrift is zes 
weken en vangt aan één dag na de 
datum van het besluit. Het onderte-
kende bezwaarschrift moet bevatten 
de naam en het adres van de indiener, 
de datum en een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar-
schrift  zich richt. Ook moet de be-
zwaarmaker 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.

Simavie Collecte
Voor verschillende gezondheidspro-
jecten in Afrika en Azië is uw hulp 
belangrijk. Schoon drinkwater is van 
levensbelang.Vervuild drinkwater 
kan ervoor zorgen dat mensen ern-
stig ziek worden.
Het is steeds moeilijker om collec-
tanten te vinden. Maar heeft u een 
uurtje om in uw buurt te collecteren 
tussen 16 t/m 22 maart bel dan met 
Tiny Everaars-Wever, tel.  371 915 of 
kom langs op Westervesting 24.


