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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.

Gracht Fort bij Edam - Edam

De Westervesting
Deze foto is genomen aan het begin van de Westervesting.
De man op de motor met zijspan is de heer Hesseling, die een smederij 
had  aan het begin van de Lingerzijde. Later had de heer Okkerman 
hier zijn smederij.

Ik stond daar vroeger als kind vaak te kijken wanneer er paarden 
van nieuwe hoeven werden voorzien. Ik vond het er altijd heel lek-
ker ruiken. 
Zijn vrouw staat er naast en twee van zijn kinderen, zoon Henk en 
dochter Nel,  zitten in het zijspan. Zijn dochter Alie, ook bekend in 
Edam, werd later geboren.

Dit is een prachtig plaatje, zo’n oude stoomfiets, zoals ze die vroeger 
noemden. Links op de foto zie je nog het oude spoordijkje waarop de 
stoomtram reed van Kwadijk naar Edam en Volendam.

Burgerlijke stand
Geboren:
09-05-2014  Koen, z.v. J.S. Klein 
en M.W.T. Broek
Ondertrouwd:
Pieter Porsius en Kirsten Jahns; Da-
niël Sebastiaan Hoogstraat en Alida 
Cornelia Maria Kwakman;
Getrouwd:
Nicolaas Cornelis Jacobus Molenaar 
en Sylvia Catharina Cornelia Guijt; 
Stefanus Cornelis Zwarthoed en El-
len Kooij; Harold Hendrikus Nico-
laas Kwakman en Madelene Alida te 
Nijenhuis; Guido Brouwer en Britt 
Miltenburg; Alexander Klein en 
Johanna Maria Kimberley Erhardt; 
Jan van der Horst en Rianne Schok-
ker; Robin Johannes Maria Schilder 
en Rosanne Maria Johanna Jonk; 
Thomas Johannes Maria Schilder 
en Afra Alida Maria Smit;
Overleden:
08-05-2014  Hendrik Johannes Rij-
ser, oud 83 jaar, w.v. N van Dijk; 
16-05-2014  Alida Elisabeth Börne-
mann, oud 79 jaar, w.v. M. Visser;
Vertrokken naar onbekende be-
stemming
Uit onderzoek van de Sectie Burger-
zaken is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de Basisre-
gistratie Personen staan ingeschre-
ven. Het college heeft besloten de 
bijhouding van de persoonslijsten 
van deze personen op te schorten. 
Dit betekent dat zij daardoor for-
meel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven.
T.M.C. Van den Bossche. Datum 
uitschrijving  27-03-2014
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
tegen dit besluit bezwaar maken 
bij het college. De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift 
is zes weken en vangt aan één dag 
na de datum van het besluit. Het 
ondertekende bezwaarschrift moet 
bevatten de naam en het adres van 
de indiener, de datum en een om-
schrijving van het besluit waartegen 
het bezwaarschrift zich richt. Ook 
moet de bezwaarmaker gemoti-
veerd 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.

Drumband en Show-
groep Edam viert 
50-jarig bestaan

Op zondag 15 juni vindt in de Burg-
hwall een feestelijke bijeenkomst 
plaats ter ere van het 50-jarig be-
staan van Drumband- en Show-
groep Edam.
Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn alle 
leden, oud-leden en belangstellende 
van harte welkom om dit heugelijke 
feit te vieren.  
Vele verbaasde gezichte zagen de 
gehele groep op Palmpaas zondag 
op de Dam in Edam poseren voor 
de foto die tijdens deze receptie zal 
worden onthuld. Verder is er een mu-
zikaal intermezzo van de leden van 
de Drumband te horen en liggen er  
vele bewaarde herinneringen uit de 
afgelopen vijftig jaar ter inzage. 

Kermistouwtrekken 
kermis oosthuizen

Op 9 juni, 2e Pinksterdag, vindt 
traditiegetrouw in Oosthuizen nabij 
‘Ans en Piet’ het kermistouwtrekken 
plaats. Ploegen (zowel dames als 
heren, 6 personen en coach) kunnen 
zich nog opgeven.
Dat kan aan de bar, per E-mail an-
senpiet.krijgsman@quicknet.nl of 
met een belletje naar 402 070.


