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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 met kermis

Zoals ik al eerder in mijn artikeltjes heb verteld had Edam vroeger een
groot aantal kermisattracties in huis waarmee ze tezamen een behoorlijke kermis konden opbouwen.
De grootste was natuurlijk de stoomcarrousel die met gemak de halve
Kaasmarkt bezette. De laatste stoomcarrousel staat nog steeds in de
Efteling en kwam oorspronkelijk uit Edam.
De attractie op deze foto zijn de schommelschuitjes van Vallentgoed en
rechts van hem Joh. Reinierse en achter de kassa Opoe Vallentgoed.
Links zie je het huidige huis van Jose Menzo.
Wij noemen dit gewoon de schommelschuitjes maar vroeger heette
de attractie ‘Balancoire Americaine. Kijk ook eens naar de kleren die
al deze kinderen aanhadden. Praktisch ieder kind, jongen en meisje,
had een hoedje of pet op.

Schilderachtig Edam-Volendam

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
03-07-2014 Sanne Elisabeth Anna,
d.v. E.T.J. Ruijg en A.M.M. Nibbering; 14-07-2014 Marloes, d.v. C.
Teerhuis en D. Himmelbauer;
Ondertrouwd:
Arnold Bastiaan Schot en Lisa Jongsma; Ivan Ignatius Damianus Klanker en Saréce Angel Leonie Pankow;
Willem Bouwes en Willemijn Henriëtte Barth;
Getrouwd:
Gerardus Marinus de Graaf en Jolijn
Marielle Rikkers; Stephan Ras en
Christa Luisa Tol; Daniël Sebastiaan
Hoogstraat en Alida Cornelia Maria
Kwakman;
Overleden:
06-07-2014 Adolf Nueman, oud 86
jaar, w.v. P. Koning; 07-07-2014 Johannes Clemens Maria Zwarthoed,
oud 78 jaar, w.v. C.M. Schilder; 1107-2014 Andries Dekker, oud 78
jaar, e.v. W. van Dam; 13-07-2014
Dirkje Maria Visser, oud 54 jaar, e.v.
C.J.A.M. Kwakman;
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Sectie Burgerzaken is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het
adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen staan ingeschreven.
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.
F. Yachou,geboren 11-01-1995
Datum uitschrijving 12-06-2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker 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.

Houten bruggen

De gemeente is voornemens om
standaard houten bruggen geleidelijk aan te vervangen in composiet
bruggen. In de Pegasusstraat te Volendam wordt binnenkort een brug
vervangen. De kosten bedragen ruim
35.000 euro.

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.

Voormalige peuterspeelzaal in verkoop

Het gebouw dat tot voor kort dienst
deed als peuterspeelzaal in de A.P.
Schotelstraat 3a zal per openbare
bieding in de verkoop komen. De
gemeenteraad wordt voorgesteld om
gelden uit de verkoop te gebruiken
voor toekomstige (seniorenbouw)
plannen met het complex Maria
Goretti aan de Julianaweg.

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

Parkeervoorziening
Doelenstraat

Schuur Achterhaven - Edam

De gemeente gaat 78.000 euro beschikbaar stellen om aan de Doelenstraat in Edam een parkeervoorziening aan te leggen. Daarnaast is
er 21.000 euro nodig voor de aansluiting op de riolering. Een en ander wordt gedekt door een bijdrage
van de ontwikkelaar die binnenkort
start met de bouw van luxe appartementen/woningen aan de Lingerzijde
in Edam.

