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

Brug Oostergalop - Edam

De Breestraat
Dit oude huisje stond vroeger in de Breestraat naast het oude gymlokaal, het tegenwoordige Speeltheater.
Dit huisje hebben ze heel netjes afgebroken en opnieuw weer opgebouwd op het terrein van het Zuider-
zee Museum in Enkhuizen.

Hier hebben ze in ieder geval nog iets nuttigs mee gedaan, maar met tientallen andere hele mooie huizen 
werd alles gewoon vernietigd en weggegooid.

Je ziet rechts nog het begin van een rijtje huisjes dat tot aan de Batumburgerstraat liep. In dit huisje woon-
de men beneden en de opslag van wat men dan ook verkocht lag op zolder. Vandaar de luiken aan de 
voorzijde: een groot luik en twee kleine, waarachter de ramen stonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
22-06-2014  Lars André, z.v. A.T.J. 
Bond en A.C. Zwarthoed; 23-06-
2014  Jill Geertruida Gezina Anna, 
d.v. P.A. Tol en C.M. Schilder;
Ondertrouwd:
Stephan Ras en Christa Luisa Tol; 
Henricus Bruining Cornelis Zwart-
hoed en Cornelia Margaretha Maria 
Kes; Gerardus Marinus de Graaf en 
Jolijn Marielle Rikkers;
Getrouwd:
Johannes Matthijs Steur en Mar-
garetha Johanna Maria Schilder; 
Orm Arjan de Waart en Tanja Sal-
den; Adrianus Eduard Nicolaas 
van Wissen en Izabela Katarzyna 
van Wissen; Hendricus Everardus 
Maria Bootsman en Nicky Gesina 
Buijs; Jeremy Daniël Jansen en Iris 
Bulsing; Cornelis Albertus Maria 
Plat en Diane Berendina Geer-
truida Maria Zwarthoed; Saulus 
Jacobus Maria Jonk en Alida Ma-
ria Catharina Bond; René Cornelis 
Catharina Pannekeet en Catherina 
Maria Braan;
Overleden:
12-06-2014  Petrus Theodorus van 
de Klundert, oud 80 jaar; 12-06-
2014  Maria Theresia Sier, oud 87 
jaar, w.v. T. Molenaar; 17-06-2014  
Petrus Jozef Maria Tol, oud 64 jaar, 
e.v. J.J.M. Schilder; 21-06-2014  Pie-
ter Antonius Pletinckx , oud 81 jaar, 
e.v. J. Boontje; 22-06-2014  Willem 
Koning, oud 87 jaar, e.v. A.C. Tol.

Legendes van Edam
Vervolg voorpagina
Dirk Aardappel had zaagsel in zijn 
bovenkamer en de kapitein die ging 
naar de kelder …
En weet u wat een comptoirke is…
Alsof de ramp al niet groot genoeg 
was, wilde men in 1601 tijdens de 
brand van de Grote Kerk:     ….. de 
kogel door de kerk jagen…
En wat is een Hulk, een Baardse, 
Snekka, Eever, of  een Narveel….
En wat is snappen, ceeckelen en 
clappen…
En wie zochten in Edam spijkers op 
laag water

Het klinkt als een fantasieverhaal 
met een eigen jargon, of een film-
serie, en dat is het allebei ook wel 
een beetje.
Het zijn 16 schitterende verhalen, 
die door de prettige samenwerking 
tussen het Edams Museum en de 
VVV geschreven en van beeldma-
teriaal voorzien. Deze verhalen vor-
men een ketting van legendes over 
Edam en zijn in een wandelroute 
opgenomen.
Oneindig Noord Holland is een ver-
halenplatform, dat inmiddels 12000 
verhalen beschikbaar heeft. www.
oneindignoordholland.nl/nl-NL
 
Met subsidie van de gemeente 
Edam Volendam en technische on-
dersteuning van de provincie zal dit 
nieuwe toeristenproduct binnenkort 
beschikbaar worden. Op 8 juli aan-
staande zal wethouder W. Rijken-
berg van Economische Zaken en 
Toerisme de legenderoute openen 
met het laden van een QR code in 
zijn smartphone.

Veiliger                            
Kathammerzeedijk

De gemeente is bezig met planvoor-
bereiding om de verkeerssituatie 
voor fietsers en voetgangers bij de 
Kathammerzeedijk in Volendam 
veiliger te maken. In het midden 
van de straat zal een mogelijkheid 
worden gerealiseerd waardoor ge-
noemde verkeersdeelnemers in 
tweeën kunnen overstappen.

Kaaswaag verkocht
Vorige week werd duidelijk dat de 
kaaswaag met inhoud in Edam nu 
daadwerkelijk verkocht is aan de 
firma Henri Willig. 

Door toedoen van het Edams mu-
seum zijn een aantal gemeentelijke 
curieuze objecten uit deze verkoop 
gehouden.
Het gaat hier onder andere om een 
tweetal borden uit de negentiende 
eeuw met weeglonen van schapen 
en varkens en het antieke klokje 
bovenin het torentje.
Als het oude museum volgend jaar 
helemaal gerestaureerd zullen deze 
objecten getoond worden.

3e ontsluitingsweg
Het nieuwe gemeentebestuur zet 
vol in op de komst van een 3e ont-
sluitingsweg tussen Edam en Vo-
lendam vanaf de N244/N247. Voor 
dit doel wordt een bedrag van ruim 
3,5 miljoen gereserveerd. De overige 
kosten worden door de provincie 
gefinancierd.

Extra krediet  
Edams Museum

Edam-Volendam trekt ruim 175.000 
euro extra uit voor de renovatie van 
het Edams Museum. 

Verdachte mishan-
deling aangehouden

Afgelopen vrijdagmorgen rond 
11.00 uur rukten een vijftal politie-
wagens uit naar de Burg. van Baar-
straat. Ook een arrestantenteam en 
een agent met politiehond gingen 
posten op de hoek met de Tulpen-
straat. Rond 11.30 uur werd een man 
aangehouden nabij de flats aan het 
Tulpenhof. Rustig liep de man, die 
verdacht werd van mishandeling, 
naar de auto en hij werd afgevoerd.
Het gebeuren trok heel wat bekijks 
in de drukke Burgemeester van 
Baarstraat.


