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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 prijs-
opgave. 
Ko Graas, Voorhaven 14 Edam. 
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com www.kograaskunstschilder.nl.

Zuidportaal Grote Kerk  - Edam

Het Jan van Wallendalplein
Op deze foto staat een andere attractie die de familie Vallentgoed be-
zat, de zweefmolen die hier staat op het Jan van Wallendalplein in de 
winter van 1911-1912. 
De molen werd ’s winters geheel gerestaureerd en geschilderd zodat ze 
er in het voorjaar weer piekfijn mee door het land konden reizen.
En dat ging natuurlijk altijd met paard en wagen.

Op deze foto staat ook weer bijna de hele familie Vallentgoed: Hen-
drik, Louis en Reina met daarbij Joh. Dina en Koos Reinierse, die in 
vaste dienst waren bij de kermisfamilie. Ze hebben hier gewerkt tot 
het begin van de Tweede Wereldoorlog.
De familie Vallentgoed had ook nog een draaimolen. Vallentgoed is 
jarenlang voorzitter geweest van de Nederlandse vereniging van Ker-
misreizigers.

Burgerlijke stand
Geboren:
19-07-2014 Dave,  z.v. H. Beekelaar 
en F. Dijkstra; 31-07-2014 Jet, d.v. 
L.J. Veerman en L.F. Koning; 05-
08-2014 Ryan Hermannus Johannes, 
z.v. R.M. Smit en I. Beekelaar;
Ondertrouwd:
Ernst-Jan de Haan en Magteld Hil-
degonda Roos; Danny Kruijthof 
en Geertruida Elbreg Maria Run-
derkamp; Sebastiaan van Stigt en 
Allegonda Maria Koning;
Getrouwd:
Arnold Bastiaan Schot en Lisa 
Jongsma; Martinus Gerardus Jozef 
Maria Bruning en Jeanine Helena 
Francisca Tol;
Overleden:
01-08-2014 Petrus Dudink, oud 84 
jaar, w.v. E.A. Molenaar; 03-08-
2014 Lynn Alida Catherina Maria 
Veerman, oud 14 jaar; 03-08-2014 
Jacobus Cornelis Buisman, oud 87 
jaar, w.v. A. de Boer; 06-08-2014 
Neeltje Koning, oud 89 jaar, w.v. 
E. Tuijp; 10-08-2014 Cornelia Alida 
Nibbering, oud 82 jaar, w.v. H.A. 
Koning; 13-08-2014 Nicolaas Maria 
Schilder, oud 58 jaar; 20-08-2014 
Johanna Dadine Douw van der Krap, 
oud 79 jaar, w.v. G.B. van der Leest; 
21-08-2014 Cornelis Theodorus Tol, 
oud 74 jaar, w.v. M.G.J. Plat;
Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente:
Op grond van het bepaalde in ar-
tikel 2.39 van de Wet Basisregi-
stratie Personen (BRP) is een ieder 
verplicht na adreswijziging hiervan 
schriftelijk aangifte te doen binnen 
de termijn van vier weken voor tot 
vijf dagen na adreswijziging. De 
hierna genoemde personen hebben 
verzuimd dit te doen. Daarom zijn 
wij op grond van artikel 2.22 lid 1 
van de Wet BRP voornemens om de 
bijhouding van de persoonslijst van 
de volgende personen op te schorten 
in verband met vertrek naar Land 
Onbekend. Een dergelijke opschor-
ting betekent dat u niet meer als in-
gezetene in de basisregistratie van 
Edam-Volendam bent geregistreerd. 
Dit heeft als direct gevolg dat er 
met ingang van de datum van deze 
brief geen documenten, zoals een 
uittreksel uit de BRP, een paspoort 
of rijbewijs, meer kunnen worden 
verstrekt. Het kan ook financiële 
consequenties met zich meebrengen 
voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, 
kinderbijslag en wellicht een even-
tuele uitkering.
R. IJpma, geboren 14-05-1982.

afbreken                        
overkapping

Bewoners van de Tjaskermolen 15 
in Edam zijn door de gemeente ge-
sommeerd om een overkapping aan 
de woning af te breken. Bewoners 
waren in bezwaar gekomen tegen het 
advies van de bezwaarschriftencom-
missie, maar het gemeentebestuur 
steunt het advies om het bouwwerk 
niet te legaliseren.

Fietsoversteek
De tijdelijke fietsoversteek op de 
Dijkgraaf de Ruiterlaan zal voor 
een periode van vijf jaar tijdelijk 
beveiligd worden door middel van 
verkeerslichten.

Het college van B&W wacht nog 
met een definitieve oplossing en 
daarmee ene uiteindelijke inrichting 
tot 2018. Dan moet er nabij die lo-
catie ok een rotonde komen. Door 
het laatste uit te stellen worden de 
eerder gereserveerde kosten voor de 
aanlag van de secundaire ontsluiting, 
inclusief rotonde, dels gebruikt om 
de voorziening te realiseren.


