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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!

Het Damplein

Hier staan de gebroeders Beukers in de deuropening van het museum.
Links Frans die een kruidenierswinkel had in de Prinsenstraat, hoek
Mauritspad en rechts Co Beukers, die een Zilverwinkel had naast wat
nu de Prinsenbar is.
In het midden Fran Dijkshoorn, die later trouwde met Klaas de Boer,
die als boekhouder eerst bij de Nohol en later bij de Gestam werkte.
Hij werd honderd jaar en stierf juni 2004.
De gebroeders Beukers waren enorm goede turners die samen turnvereniging F.L. Jahn oprichtten in 1880. Toen na 90 jaar deze vereniging samen ging met RK Turnvereniging Don Bosco werd de nieuwe
turnvereniging vernoemd naar de twee heren: De Beukers.

Schilderachtig Edam-Volendam

anno ■
Burgerlijke stand

Ondertrouwd:
Nicolaas Johannes Maria Keijzer en
Cynthia Catharina Maria Steur; Johannes Maria Zwarthoed en Johanna
Geertruida Maria Koning; Marvin
Maaswinkel en Tamara Jongert; Johannes Jacobus Maria Koning en
Chantal Deniece Vollebregt;
Getrouwd:
Patrick Uijtten Boogaart en Angéligue Lok; Willem Bouwes en Willemijn Henriëtte Barth; Sebastiaan van
Stigt en Allegonda Maria Koning;
Overleden:
30-08-2014 Hillegonda Catharina
Buisman, oud 86 jaar, e.v. E. Tuijp;
09-09-2014 Agatha Maria Hiacinthia Veerman, oud 74 jaar, w.v. E.S.
Veerman; 10-09-2014 Job Johannes Kwakman, oud 88 jaar, e.v. J.
Tol; 15-09-2014 Aaltje Visser, oud
73 jaar, e.v. G. Visser; 15-09-2014
Nicolaas Cornelis Koning, oud 81
jaar, e.v. G.C.M. de Boer; 18-092014 Peter Frans Rijksen, oud 84
jaar, w.v. E.M.J. Kok.
Voornemen tot uitschrijving uit
de gemeente
Op grond van het bepaalde in artikel
2.39 van de Wet Basisregistratie 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 opschorting betekent
dat u niet meer als ingezetene 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 eventuele uitkering.
Y. Lazar, geboren 02-07-1986;

Energieke blues
bij seizoensopener
Mahogany Hall

Zaterdag 4 oktober om 21.00 uur
opent jazzclub Mahogany Hall
(Zeevangszeedijk 7a, Edam) voor
het eerst haar deuren voor een nieuw
seizoen vol jazz, blues en geïmproviseerde muziek. Het eerste concert
zal gegeven worden door de bluessensatie uit België: “Lightnin’ Guy”
Verlinden en zijn band.
De grote man achter Lightnin’ Guy is
Guy Verlinden, de trots van de Belgische blues scene. De bijnaam Lightnin’ Guy kreeg Verlinden door zijn
energieke manier van spelen. Maar
naast stevige blues, weet publiekslieveling Verlinden ook te boeien met
rustige stukken op slide gitaar.

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.
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.

Proveniershof - Edam

Guy Verlinde werd geboren op 22
maart 1976 in de buurt van Brugge.
Toen hij 16 jaar werd kocht hij zijn
eerste gitaar en begon zijn muzikale
leven pas goed. Na de verhuizing
naar Brugge, ontdekte hij de blues
door de enorme platencollectie
van vader van een vriend. Spoedig
daarna richtte hij zijn eerste band
Smokin ‘Chillums op.
Sinds enkele jaren heeft de Europese blues scene, Lightnin’ Guy
ook ontdekt en trad hij op in tal
van landen.
Kijk voor het volledige programma
van 2014 op www.mahoganyhall.nl.
Toegang leden: € 7,50; jongeren/cjp:
€ 10,- en niet-leden € 17,50.

