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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!

De Kaasmarkt

Deze foto is gemaakt op de Kaasmarkt voor de weeshuispoort met alle
weeskinderen die hier toentertijd woonden erop, samen met nog enige
buurtkinderen en voorbijgangers die ook graag op de foto wilden.
Deze foto is zo rond 1900 gemaakt. De weesvader en –moeder waren
de heer en mevrouw Volger.
Dit pand met poort is gebouwd rond 1880. Daarvoor was er alleen
een hek met een kleine poort. Ik weet niet of dit huis altijd als washok
is gebruikt, maar in mijn jeugd aan de Kaasmarkt werd alle vuile was
van het weeshuis hier gewassen met tobbes en wasbord.
Ik heb er nooit een wasmachine zien staan. De gevelsteen die nu in de
voorgevel zit, was ten tijde van deze opname nog niet aanwezig.

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.
Al op jonge leeftijd legde de in Wormerveer 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 geleerd van zijn vader die tekenles
gaf en later van kunstschilder Gerrit
Woudt in Zaandijk. Hij heeft regelmatig geëxposeerd en zijn illustraties zijn terug te vinden in verschillende boekwerken.
Zijn meer dan 600 werken kunnen
romantisch realisme genoemd worden, soms met surrealistische eigen
inbreng.
Indien gewenst kan hij werken in
opdracht aan landschappen, stadsen/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

Schilderachtig
Edam-Volendam

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
03-03-2014 Elise Alida Christina,
d.v. J.J. Hillaert en J.A.M. van
Delft;
Ondertrouwd:
Johannes Jacobus Simon Schilder
en Alida Elizabeth Maria Schokker; Johannes Theodorus Schokker
en Johanna Maria Schilder; Jacobus
Theodorus Johannes Maria Molenaar en Debby Johanna Maria Braan;
Jeroen Jozef Snieder en Sarah Margaretha Gerrand
Aangifte partnerschap:
Johannes Simon Maria Molenaar en
Helena Huberta Maria Veerman;
Overleden:
21-02-2014 Antje Maria van den
Berg, oud 96 jaar, w.v. C.A. de Horde, eerder gehuwd geweest met: A.
Nuijens; 21-02-2014 Louisa Catharina van Velzen, oud 89 jaar, w.v.
C.G. Been; 27-02-2014Nicolaas Antonius Schilder, oud 81 jaar, e.v. A.
Steur; 01-03-2014 Margaretha Maria
Tijburg, oud 86 jaar, w.v. C.J. Kras;
04-03-2014 Jan Schokker, oud 89
jaar, e.v. Neeltje Kwakman; 05-032014 Trijntje Grim, oud 101 jaar, w.v.
J.P.H. Kemper; 07-03-2014 Cornelis
Maria Mooijer, oud 69 jaar.

Training solliciteren
via sociale media

Het traditionele solliciteren op
vacatures alleen is vaak niet voldoende om uitgenodigd te worden voor een gesprek. In de bibliotheek Volendam is er op 19
maart een korte training over een
creatieve aanpak van solliciteren
met inzet van Linkedin en andere
sociale media.
Linkedin is hèt platform voor professionals in Nederland. In deze
praktische training leert men Linkedin effectief in te zetten voor het
vinden van werk. Wat tijdens de
training geleerd wordt is direct toepasbaar. De training wordt gegeven
door Sanja de Bruin professional
trainer van Strongpeople (www.
strongpeople.nl).
Deelnemers aan de training kunnen
een laptop meenemen of gebruik
maken van een computer in de lesruimte. Er is plaats voor maximaal
10 deelnemers. Het tempo ligt hoog
en het is essentieel dat deelnemers
al een linkedin-account hebben aangemaakt vóór de training.
Training Het nieuwe solliciteren is
op donderdag 19 maart van 10.00
– 12.00 uur in de Bibliotheek Volendam, Waterlandlaan 40. Kosten
zijn € 7,50 voor leden bibliotheek en
€ 10,- voor niet-leden. Aanmelden
kan in alle bibliotheekvestigingen en
reserveren kan met de knop ticket
op www.bibliotheekwaterland.nl of
telefonisch via 433 323.

Filmhuis Grote Kerk

Aanstaande donderdag 13 maart
draait in het Filmhuis van de Grote
Kerk vanaf 20.15 uur De Rouille
Et d’Os, een Franse rauwe liefdesfilm. Kosten € 4,-.Kosterij Grote
Kerkstraat 55.
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