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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
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Ilonka Marcella de Wit; Nicolaas
Johannes Maria Keijzer en Cynthia
Catharina Maria Steur;
Getrouwd:
Jacobus Johannes Maria Kwakman
en Hillegonda Aafe Elisabeth Zegers; Henricus Bruining Cornelis
Zwarthoed en Cornelia Margaretha
Maria Kes;
Overleden:
25-08-2014 Christiaan Vroom, oud
68 jaar; 28-08-2014 Alida Maria Tol,
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Gratis taxatiedag

fotomateriaal!

De Baanstraat

Deze foto is genomen in de Baanstraat waar een nieuwe stoomketel
werd geplaatst in het ketelhok van de toenmalige touwfabriek.
Hier ligt hij nog in de straat omringd door arbeiders van de touwfabriek, waarvan vele uit Edam met links op de stoep de heer Labohn
met bolhoed. Op de ketel Cor Steenman en Cor Kempkes. De twee
jongens zijn A. de Jager en Harry van Wijk. In de opening Piet Dekker en naast de ketel Jo Visser, L. Dijkshoorn, Piet Kuiper, W. Schoone
en Janes Meerman.
Nu staat er nog een P.E.N. huisje en voor de rest een parkeerterrein.
De gebouwen die je hier rechts ziet zijn allemaal verbrand tijdens de
grote brand van de touwfabriek in 1934. Honderden plaatsgenoten
werden daardoor werkeloos.

Schilderachtig Edam-Volendam

Het Purmerends Museum organiseert in samenwerking met de MPO
op woensdag 17 september van
12.00 tot 16.00 uur een gratis taxatiedag voor oude boeken, prenten,
documenten, oude aktes en proclamaties. De taxaties zijn geheel gratis. Tevens is er de mogelijkheid in
te zenden voor veiling.
Op deze dag zal ook Art Conservation
aanwezig zijn voor een restauratieadvies op maat. Dit atelier is gespecialiseerd in conservering en restauratie
van papier, schilderijen, lijsten, textiel, metaal, keramiek en steen. Dit
restauratieadvies is gratis.
Er wordt gewerkt in vier blokken
van één uur: 12.00-13.00 / 13.0014.00 / 14.00-15.00 / 15.00-16.00
uur. U kunt twee dagen voor aanvang telefonisch een nummer bij
het museum reserveren in één van
de tijdblokken.
Purmerends Museum, Kaasmarkt
20 Purmerend.

‘Psychische problemen in de familie’

Indigo Context NH (GGZ preventie) organiseert dit najaar voor alle
inwoners van Purmerend e.o. een
cursus voor familieleden van mensen met een psychiatrische stoornis
en/of psychische problemen.
In de bijeenkomsten staat informatie
over het ziektebeeld, het beter leren
omgaan met en hoe blijf je zelf op
de been centraal. Het delen van ervaringen met elkaar vormt daarbij
evenzo een belangrijk onderdeel.
De cursus start op donderdagmiddag
25 september van 15.30 uur tot 17.30
uur. De cursus bestaat uit een 6-tal
bijeenkomsten. In de herfstvakantie
is er één week een stop. De cursus
wordt gegeven in wijkplein Where,
triton 73 in Purmerend. Deelname
is gratis.
Aanmelden en nadere informatie:
Context telefoon 088-3571980 of
via www.context.nl

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.

commentaar

Hij heeft regelmatig geëxposeerd en
zijn illustraties zijn terug te vinden
in verschillende boekwerken.
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Zoals het nu is gegaan is de raad
slechts een zuchtende volger geworden. Een meerderheid ging
uiteindelijk mee met elke besluit,
deels op basis van emoties en onmacht. De raad werd te vaak voor
een voldongen feit gesteld maar
stuurde ook niet bij om dit verder
te voorkomen.

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.

anno ■
Burgerlijke stand

Molen Zuidpolder - Edam

Al met al een heldere opdracht voor
de lokale gemeentepolitiek die zich
doorgaans presenteert als no nonsens
en zakelijk. Er zijn in ons land bestuursorganen voor minder problemen naar huis gestuurd.
Redactie de Stadskrant

